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APRESENTAÇÃO
Em 21 de dezembro de 2017, a empresa norte-americana Boeing anunciou 

a intenção de comprar a Embraer.  Os termos dessa negociação não haviam 
sido concluídos até o lançamento desta revista. Ainda assim, já há muito o que 
dizer, temer e fazer a esse respeito. 

O calor dos acontecimentos nem sempre é a melhor temperatura para ana-
lisar em profundidade o momento presente, mas a espera por definições é um 
luxo que os trabalhadores e todos os interessados na soberania e indústria na-
cionais não podem se dar.  

Com urgência, porém muito rigor, reunimos nesta revista 13 artigos de pes-
quisadores e ativistas sindicais cujas trajetórias estão diretamente ligadas ao 
tema Embraer ou às questões que afetam os trabalhadores frente às fusões e 
aquisições em um cenário de crescente precarização e desregulamentação do 
trabalho.

O tema será abordado por ao menos três vieses:

 a) essa negociação é prejudicial à soberania nacional?
 b) qual o futuro dos trabalhadores caso o controle total ou parcial da Embra-

er seja adquirido pela Boeing?
 c) é possível para a Embraer sobreviver, em um mercado altamente compe-

titivo, sem ter seu controle alienado para a Boeing ou outra companhia? 

O diálogo entre a academia e dirigentes sindicais está presente a todo mo-
mento, a fim de que todos possam desempenhar plenamente suas atribuições 
ao relacionar de forma viva a pesquisa e a vivência prática.  

Por fim, agradecemos profundamente todas as autoras e autores que pron-
tamente contribuíram para fomentar este debate.  Sem eles, não seria possível 
fazer chegar ao público essa contribuição diversa e de qualidade. 

Renata Belzunces
Coordenadora
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A fábrica-sede da Embraer, na cidade de São José dos Campos, possui cerca de 13 mil trabalhadores

Douglas Dias
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TRABALHADORES/AS EM RISCO: 
Embraer, financeirização e a aquisição pela Boeing1 

Lívia de Cássia Godoi Moraes2 

Em tese defendida em 2013 (MORAES, 2013), analisei o processo de finan-
ceirização na Embraer e os impactos sobre os trabalhadores e as trabalhadoras 
– diretos/as e indiretos/as – da empresa. Na pesquisa, inferi que o processo de 
financeirização, da forma como vinha se desenvolvendo, facilitaria uma possí-
vel compra da Embraer pela Boeing ou pela Airbus.

O uso de instrumentos financeiros não é novo no capitalismo, mas assume 
características peculiares nos últimos 50 anos, bem como ganha um grau de 
importância como nunca antes na história.

Desde o período de acumulação originária de capital, nos séculos XV e XVI, 
com a formação dos Estados nacionais, já se desenvolviam sistemas de crédi-
to, especulação e dívida pública. Tais artefatos financeiros acompanharam o 
desenvolvimento do capitalismo. Entretanto, é no final do século XIX, com o 
crescimento da importância dos bancos, que estudiosos como Lênin (2003) e 
Hilferding (1985) apontam a crescente importância do capital financeiro para a 
ordem socioeconômica da época. O imperialismo, com a formação de grandes 
monopólios, só foi possível de se constituir devido à aproximação entre indús-
trias e bancos 3.

Passado quase um século, a partir da década de 1970, os instrumentos finan-
ceiros deram um salto qualitativo, que temos denominado enquanto período 
de dominância do capital fictício. Tal particularidade se associa à crise estrutu-
ral do capital. Com a dificuldade de alçar taxas de lucros semelhantes ao pós-
Segunda Guerra Mundial, os instrumentos financeiros passam a ser priorizados 
e/ou associados aos mecanismos produtivos, ou seja, à produção de riqueza 
material. Marques e Nakatani (2009) explicam que há três grandes formas de 
capital fictício: capital bancário, capital acionário e dívida pública4.

1Informações mais precisas e detalhadas dos dados aqui mencionados podem ser encontrado em Moraes 
(2013) e Moraes (2017).
2Professora do Departamento de Ciências Sociais e da Pós-Graduação em Política Social da Universidade 
Federal do Espírito Santo. Coordenadora do PIBID/subprojeto Ciências Sociais – UFES. Doutora em Sociologia 
pela Unicamp.
3Para compreender mais detalhadamente tal desenvolvimento, ver Moraes (2016).
4Há também os derivativos, que são títulos derivados de outros títulos. Para mais detalhes, ver Marques e 
Nakatani (2009).
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O capital fictício é ao mesmo tempo real e fictício, porque o indivíduo que detém 

um papel com promessa futura pode vendê-lo a um terceiro e obter dinheiro, ao 

mesmo tempo em que, no âmbito da totalidade, esse capital é apenas promessa, 

não existe efetivamente. Entretanto, mesmo no contexto da acumulação predomi-

nantemente financeira, o capital fictício não se sustenta apenas de especulação. Ele 

parasita o mundo produtivo, de modo que são criadas normas de Governança Cor-

porativa e Investimento Socialmente Responsável que garantam, no âmbito produti-

vo, o nível esperado de produção de mais-valia (MORAES, 2016, s.p.).

A Embraer, enquanto elemento singular mediante a totalidade do desenvol-
vimento capitalista recente, adentrou de forma cada vez mais intensificada na 
lógica financeira/fictícia.

Conforme apresento na tese (MORAES, 2013) e, de forma mais sintética, 
em artigo (MORAES, 2017), o processo de financeirização aparece sempre alia-
do a mudanças organizacionais e tecnológicas na empresa. Ou seja, acarreta 
em impactos aos trabalhadores e trabalhadoras diretos e indiretos da Embraer. 
A investigação apontou para quatro momentos principais que representaram 
saltos nos avanços financeiros na empresa desde a sua privatização até 2012, 
período da referida pesquisa. São eles:

a) o primeiro momento se refere à privatização da empresa ocorrida em 
1994, quando houve um deslocamento do foco em excelência nos produtos 
para o foco nos resultados financeiros;

b) o segundo momento se caracteriza pela oferta pública de ações, nos anos 
2000/2001, na Bovespa e também na Bolsa de Nova York;

c) o terceiro momento representa um dos principais avanços em termos fi-
nanceiros da Embraer, que é a pulverização de capitais em 2006, quando todas 
as ações passam a ser ordinárias;

d) por fim, o quarto elemento estudado foi a mudança da razão social da 
empresa em 2010, que passou de Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. para 
Embraer S.A., devido à diversificação de produtos que passou a produzir e co-
mercializar, para além da produção de aviões. Acrescentaram-se os sistemas de 
defesa e segurança e o de energia à área aeroespacial.
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[...] cortes no quadro de funcionários; terceirizações; mudanças no layout da fábri-

ca; aquisição de maquinário e novos softwares; mudança no perfil dos trabalhadores 

(mais jovens, mais qualificados, sem histórico sindical); gestão mais próxima do mode-

lo toyotista; adoção de salário variável pautado em metas de produção; implantação 

de projetos de envolvimento subjetivo dos trabalhadores, tal como o projeto “Boa 

Ideia”; novos modelos de financiamento e fornecimento de peças, materiais e serviços 

a partir de parcerias de risco, fornecedores e subcontratados, dentre outros. A empresa 

também criou novas subsidiárias, especificamente para fins de financiamento das ae-

ronaves, como é o caso da EMBRAER Finance Ltd. (EFL) (MORAES, 2017, p. 17)

5Os acionistas controladores no período eram: um consórcio de empresas formado pelo grupo Bozano 
Simonsen (40%), pelo banco de investimentos norte-americano Wasserstein Perella (19,9%) e pela CIEMB 
– Clube de Investimento dos Empregados da Embraer (10%). Dentre os principais investidores do consórcio 
Bozano Simonsen estavam: o Bozano, Simonsen Limited, (13,64%) o Sistel (Fundação Telebrás de Seguridade 
Social) (10,42%), a Previ (Caixa de Previdência Privada do Banco do Brasil) (10,40%), o Bozano Leasing 
(3,63%) e a Fundação CESP (1,9%) (MORAES, 2017).

Também foi nesse período que se realizaram as parcerias de risco. Esta-
beleceram-se flexibilidades funcionais, com relação a contratos e salários. De 
imediato, foram terceirizados: restaurante, segurança, manutenção predial e 
execução de obras civis, manutenção de informática, despacho de importação, 
transporte, limpeza e setor gráfico (MALANGA, 1997, p. 25). Houve mudanças 
estratégicas na Comunicação e nos Recursos Humanos, de modo que a subje-
tividade dos trabalhadores fosse melhor adaptada às necessidades financeiras 
da empresa.

A privatização da empresa, em 1994, veio acompanhada de intensa reestru-
turação produtiva para a produção do ERJ-145. Boa parte dessas mudanças, no 
sentido de uma produção mais toyotizada, respondiam a demandas dos acio-
nistas controladores5. Houve:

Toda a reestruturação já feita imediatamente depois da privatização acarretou em 

novo corte de pessoal em 1995, quando 1.700 trabalhadores foram demitidos, sen-

do 1.200 do setor administrativo e 500 da área produtiva. A redução de engenheiros 

foi de 17% de um total de 700 (Bernardes, 2000a, p. 292). E, ainda, segundo estu-

do setorial do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos 

- DIEESE (1998), a partir de 1995, os salários, que vinham em ascensão, passaram a 

cair (MORAES, 2017, p. 18).
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Nos anos 2000/2001, a Embraer consolidou seu status de empresa global 
com a oferta global de ações preferenciais nas Bolsas de Valores de São Paulo 
e de Nova York. A justificativa principal era gerar liquidez para a produção das 
aeronaves das famílias Embraer 170/190.

Entretanto, para se manter no mercado financeiro, a empresa tem que de-
monstrar-se crescentemente lucrativa, o que impulsionou constantes reestru-
turações produtivas com intensificação do uso da força de trabalho a baixos 
custos, aliadas a novos softwares com projeção em 3D (terceira dimensão) e 
tecnologias que conectavam operações da totalidade da empresa, as quais ace-
leraram o ritmo de produção.

O terceiro momento corresponde à pulverização de capital no ano de 2006, 
quando todas as ações passam a ordinárias, extinguindo-se a categoria de pre-
ferenciais. Com esta transformação, a Embraer adentrou o Novo Mercado da 
Bolsa de Valores de São Paulo, para o qual são exigidos padrões de Governança 
Corporativa e Índices de Sustentabilidade. Esses elementos passaram a condu-
zir as mudanças organizacionais na empresa. A contratação de consultorias e a 
instalação do Programa de Excelência Empresarial da Embraer (P3E), com me-
tas de Lean Production (produção enxuta), ou seja, produzir mais com menos 
recursos humanos. Houve intensificação de trabalhos por metas e estabelece-
ram-se padrões de autocontrole e controle mútuo bastante altos.

Não só a internalização dos valores e da conduta, mas também das metas e da fi-

losofia lean seriam novas tarefas acumuladas pelos trabalhadores da EMBRAER. Eles 

deveriam, além de controlar a si, controlar o outro, seja no papel de liderança, seja na 

“avaliação 360°”, seja no trabalho em equipe. Qualquer falha de conduta de outrem, 

que pudesse causar prejuízo à EMBRAER, a acionistas, parceiros, fornecedores e até 

outro trabalhador, poderia ser levada ao novo canal de denúncias da EMBRAER – o 

Canal de Práticas Danosas –, gerido por empresa terceirizada. Supervisionado direta-

mente pelo Conselho de Ética da empresa, o canal tinha por objetivo coibir desvios de 

materiais, corrupção, sabotagem, furto de pesquisa e know-how tecnológico, confor-

me é explicitado no Relatório Anual da Embraer de 2008, mas, principalmente, o que 

se observou, foi que ele corroborava o papel político de quebrar a solidariedade de 

classe e colocar os trabalhadores em concorrência (MORAES, 2017, p. 25).

Por fim, a mudança da razão social, que se deu em consequência da diversi-
ficação do objeto social da empresa, veio acompanhada de inúmeras fusões e 
aquisições, bem como com intensificação do ritmo de trabalho, especialmente 
com a introdução de robôs nas linhas de montagem.

Ao longo de todo o período investigado, foi possível observar um avanço 
da Embraer no uso de instrumentos financeiros: ações nas bolsas de valores, 
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Um grupo de empresários do segmento aeronáutico, que envolve inclusive empresas 

do setor espacial, tem procurado a câmara de comércio dos Estados Unidos para saber 

das possibilidades de se transferirem para solo norte americano. Praticamente todas 

são ligadas a cadeia de fornecimento de peças e subsistemas da Embraer e pertencem 

ao polo aeroespacial de São José dos Campos (EQUIPE DEFESANET, 2018, s.p.).

compra de títulos da dívida, uso de papéis bancários, derivativos, realização de 
fusões e aquisições via mercado de capitais, uso de créditos sindicalizados via 
instituições financeiras, fundos de investimentos tornaram-se os principais acio-
nistas etc. O uso intensificado de tais instrumentos aumenta a vulnerabilidade 
da empresa, porque gera maiores riscos: por um lado, pela instabilidade gerada 
pelo fato do capital fictício viver sob especulação, e por outro, pela facilidade 
de ser adquirida por uma empresa maior, como é o caso agora, colocado como 
possibilidade real, da Boeing adquiri-la. E quem paga o preço mais alto dessas 
transações são os trabalhadores e trabalhadoras da empresa.

Em todos os momentos mencionados anteriormente, houve demissões, ter-
ceirizações, intensificação do uso da força de trabalho, flexibilização nos con-
tratos, jornadas e salários e estratégias de apropriação da subjetividade dos/
as trabalhadores/as. O capital fictício não sobrevive senão em relação dialética 
e, em boa parte, parasitária, com a produção material efetiva, o que impacta a 
vida dos/as trabalhadores/as em seu cotidiano, dentro e fora da empresa.

A compra da Embraer pela Boeing – mesmo que se restrinja ao setor comer-
cial – pode acarretar em novos processos vilipendiadores aos trabalhadores e 
trabalhadoras da empresa, quanto mais em uma conjuntura em que a reforma 
trabalhista, aprovada recentemente, sob a Lei n. 13.467, facilitou a flexibiliza-
ção de contratos e jornadas, inclusive com o estabelecimento do trabalho inter-
mitente, que se refere a trabalho por hora, e não mais por jornada. 

A Boeing não tem problema em demitir trabalhadores assim que finalizado 
o desenvolvimento de novas aeronaves. Conforme Menezes (2017), no início 
do ano de 2017, foram realizadas cerca de 2 mil demissões. Foram três cortes 
de staff em apenas um semestre. “Em um esforço contínuo de aumentar nos-
sa competitividade geral e investir em nosso futuro, estamos reduzindo custos 
e ajustando os postos de trabalho aos nossos objetivos dentro do mercado”, 
disse a Boeing, em nota (MENEZES, 2017, s.p.). Ademais, há outro elemento 
conjuntural, que é a política nacionalista do presidente dos Estados Unidos, Do-
nald Trump, que induz as empresas estadunidenses a priorizarem trabalhadores 
daquele país.

Segundo reportagem do Defesanet de 14 de fevereiro de 2018, há interesse de 
transferência de plantas para os Estados Unidos por parte de várias empresas:



A EmbrAEr é nossA -  não à venda para a boeing 11

Ainda na mesma reportagem, aparece a intenção da Boeing em transferir 
para Chicago todos os projetos em andamento na Embraer. Isso esvaziaria o 
parque tecnológico instalado no Brasil, bem como implicaria em menos investi-
mento científico, com a possibilidade de “fuga de cérebros” na área aeronáutica 
do Brasil para os Estados Unidos.

Necessária e urgente é a campanha empenhada pelo Sindicato dos Metalúr-
gicos de São José dos Campos na defesa dos trabalhadores e trabalhadoras da 
Embraer e suas fornecedoras, o que repercute também em uma defesa da qua-
lidade científica das pesquisas nacionais e na soberania do país. Assim, ratifico a 
luta contra demissões e precarização do trabalho: não à venda da Embraer para 
a Boeing!
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Roosevelt Cássio

Campanha contra a venda da Embraer, organizada pelos sindicatos dos metalúrgicos de São José dos Campos, Botucatu e Araraquara
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No dia 21 de dezembro de 2017, “vazou” a informação de que a Boeing e 
Embraer estavam em tratativas para uma possível venda ou associação. A notí-
cia foi publicada pelo The Wall Street Journal e tomou conta da mídia nacional, 
trazendo à tona o debate sobre uma grande movimentação envolvendo as gi-
gantes mundiais. 

A Embraer é um conglomerado transnacional brasileiro, fabricante de avi-
ões comerciais, executivos, agrícolas e militares, peças aeroespaciais, satélites, 
monitoramento de fronteira, serviços e suporte na área. É também a principal 
empresa do Vale do Paraíba e do estado de São Paulo. Possui diversas unidades 
no Brasil (Botucatu, Gavião Peixoto, Taubaté, Sorocaba, além de escritórios em 
São Paulo, Campinas e Belo Horizonte) e plantas no exterior (Portugal, Estados 
Unidos, China, Holanda, França e Singapura). É a terceira maior exportadora do 
país e conta com 18 mil trabalhadores diretos no mundo. 

Foi fundada em 1969, como sociedade de economia mista, vinculada ao 
Ministério da Aeronáutica. Inicialmente, a maior parte de seu quadro de funcio-
nários formou-se com pessoal oriundo do Instituto Tecnológico de Aeronáutica 
(ITA), que fazia parte do CTA (Centro Técnico Aeroespacial). De certo modo, a 
Embraer nasceu dentro do CTA. No ano de 1980, adquiriu o controle acionário 
da Indústria Aeronáutica Neiva. Durante as décadas de 1970 e 1980, a em-
presa conquistou importante projeção nacional e internacional, com os aviões 
Bandeirante, Xingu e Brasília.

Após o sucesso do projeto ERJ, a Embraer buscou nichos de mercado na 
aviação civil, com aeronaves de pequeno e médio porte para atender à aviação 
executiva e regional, de crescente importância em países com grande território 
e população, como os EUA, Rússia, China e Índia. Na aviação militar, entrou 
com aeronaves Tucano (de treinamento básico), Super Tucano (de treinamento 
avançado e ataque leve) e o caça de ataque AMX. 

A Embraer e a briga de gigantes
Herbert Claros da Silva 1

1Vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região e trabalhador da Embraer
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Em parceria com a Força Aérea Brasileira, a Embraer desenvolveu um avião de 
transporte e tanque, o KC-390, destinado a substituir o lendário C-130 Hércules, 
empregado há mais de 60 anos. Hoje, a empresa é responsável por mais de 50% 
do mercado mundial de aviões de médio porte, com até 130 lugares, o que lhe 
garante fundos para os investimentos na área de Defesa. Nesse segmento, ainda 
faz parte de uma joint-venture com a Telebrás, chamada Visiona, para desenvol-
vimento de um satélite brasileiro e venda de sistema de segurança e vigilância.   

As “fusões” e os monopólios
Ainda não está claro qual o tipo de transação está sendo negociada entre 

a Boeing e Embraer, mas a eventual união pode criar uma gigante da aviação 
mundial, com atuação nas áreas de Defesa e comercial,  tanto na aviação regio-
nal quanto no segmento de longa distância.

Boeing (norte-americana) e Airbus (europeia) são as gigantes do setor, concen-
tradas na fabricação de aviões de maior porte. A principal concorrente da Embraer 
é a canadense Bombardier. As demais, todas com projeção de vendas crescentes 
para os próximos anos, são da indústria aeronáutica russas, que disputam o merca-
do com um modelo de médio porte, o SU-100 e o MC 21, este na faixa do Boeing 
737 e do Airbus A320. Também disputa com a indústria chinesa (C-919 na mesma 
faixa) e a japonesa (Mitsubishi MRJ 70 e MRJ 90 na faixa de médio porte).

Essas transações entre as grandes empresas da aviação trazem à tona o debate 
sobre os monopólios na fase atual  do imperialismo, processo já apontado no 
livro “A Embraer é nossa”, editado em 2009  (GODEIRO, CRISTIANO e SILVA).  

Com a aquisição de uma divisão da Bombardier pela Airbus, e agora com 
a possibilidade de venda da Embraer para a Boeing, está se manifestando na 
indústria aeroespacial mais uma etapa do processo de concentração de capital 
em busca de aumento do controle de mercado e do lucro. Esse processo do au-
mento de capital privilegia a formação de grandes companhias, em detrimento 
das menores e contra os trabalhadores. 

Ao se associar à Embraer, a Boeing poderia entrar nesse mesmo mercado 
de jatos com capacidade para até 130 passageiros. No entanto, as relações 
comerciais entre Boeing e Embraer já vem ocorrendo há um bom tempo. São 
exemplos disso a combinação para venda do cargueiro KC-390, que também 
faz parte dos produtos vendidos pela Boeing, o desenvolvimento de projetos 
de biocombustíveis e a defesa oficial que a Embraer fez do  projeto FX-2 em 
detrimento dos outros competidores (COSTA, 2010). 

O acordo entre Airbus e Bombardier foi caracterizado pelo mercado como 
um movimento ousado. A empresa europeia está assumindo um programa pro-
blemático, parte de uma empresa em dificuldades e que havia acabado de ser 
acusada de receber US$ 4 bilhões em subsídios indevidos do governo canaden-
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se, o que lhe rendeu uma sobretaxação de quase 300% no mercado americano, 
após uma reclamação da Boeing. 

Segundo analistas, a tendência mundial é de, cada vez mais, usar aviões me-
nores e mais eficientes. Isto justifica os movimentos da Airbus e da Boeing para 
complementarem a linha com os jatos da Bombardier e da Embraer. Ao mesmo 
tempo, ambas enxergam no horizonte a chegada de novos competidores, em 
especial a chinesa Comac, com seu C919 – conhecido como “Airbus Chinês”, e 
a japonesa Mitsubishi, que, apesar de alguns atrasos, prepara a entrega dos pri-
meiros MRJ90, de até 96 lugares, um oponente direto da Embraer. Também no 
livro “A Embraer é Nossa!”, já era apontado o surgimento e o desenvolvimento 
de empresas concorrentes no segmento de aviões regionais. Os novos concor-
rentes viriam da China, Japão, Rússia e da canadense Bombardier.

Parece que o setor está entrando em um novo ciclo de desenvolvimento, 
com anúncio das fabricantes de uma nova rodada de projetos. Uma das pri-
meiras a anunciar um novo avião foi, justamente, a Boeing. Batizado de NMA, 
trata-se do primeiro projeto “clean sheet”, ou seja, é uma aeronave cujo projeto 
parte do zero, diferente de todas já existentes.  Ainda não há detalhes sobre 
o avião, mas especula-se que o NMA deverá ser de médio para grande porte, 
similar ao A350, mas com alcance maior. A previsão é de que chegue ao merca-
do em 2025. Uma nova empresa nascida da aquisição da Embraer pela Boeing 
poderia dar conta do projeto e fabricação deste projeto NMA e ainda explorar 
comercialmente as aeronaves que a brasileira fabrica.

Por dentro da Embraer, há um silêncio absoluto da diretoria sobre as conver-
sas com a Boeing. Entre os que se manifestam estão apenas gerentes e super-
visores que somente tem como argumento a justificativa derrotista de que a 
venda ou associação será favorável num mercado cada vez mais competitivo.

As histórias das fusões e construção de monopólios carregam as mesmas 
características: demissões, retirada de direitos e até fechamento de fábricas. Foi 
dessa maneira que a própria Boeing tratou a compra da McDonnell Douglas e, 
certamente, tratará a Embraer.

Possíveis transações
Até o momento em que este artigo foi escrito, não foi divulgado o que está 

em negociação. Podemos somente traçar projeções a partir das declarações já 
dadas pelas empresas e por analistas do setor.  Abaixo seguem algumas possi-
bilidades de transação entre Boeing e Embraer.

a. parceria tecnológica e comercial com a Boeing para um determinado nicho 
ou todos os segmentos:  Embraer e Boeing poderiam, por exemplo,  se unir no 
projeto de um novo avião, dividindo manufatura e venda.  Pelo que se lê na 
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imprensa, essa não seria uma hipótese para Boeing, que planeja ter controle 
absoluto sobre o negócio;

b. venda do controle da Embraer à Boeing: esse processo tem que ser levado 
ao Conselho Administrativo das duas empresas e depende do aval do governo 
por conta da golden share. O negócio também é encaminhado a instrumentos 
de regulação do mercado nacional e internacional;

c. venda da divisão comercial e executiva para Boeing, preservando a área de De-
fesa:  essa hipótese é a mais provável, segundo artigos publicados na imprensa. A 
Boeing faria proposta de criar uma nova empresa, sobre a qual teria 90% das ações. 
Desta nova empresa, com sede em Chicago, ficaria de fora a área de Defesa da 
Embraer para garantir que não haja empecilhos à transação por parte do governo. 

Porém, segundo analistas, a Boeing também vê com muito interesse a divi-
são de Defesa e militar da Embraer. Para o Brasil, isso também seria uma catás-
trofe.  Uma das principais fontes de financiamentos dos programas militares e 
da aviação executiva advém do sucesso da aviação comercial. O programa do 
novo caça da Força Aérea Brasileira, o Gripen, seria prejudicado. A Saab sueca 
tem acordo de transferência de tecnologia com cláusula de confidencialidade 
com a Embraer, e não com a Boeing, concorrente direta da Saab.

Conclusão
Para manter a Embraer como um projeto estratégico de soberania para o país 

é necessária a reestatização.  Nenhuma das hipóteses apontadas acima atende 
ao interesse nacional e dos trabalhadores. O povo brasileiro deve se somar à cam-
panha nacional e internacional contra a venda da Embraer para a Boeing. Não 
podemos aceitar que seja entregue uma empresa que,  apesar de ser privada, é 
parte do patrimônio nacional, como a Eletrobras, os Correios e a Petrobras. 

A Embraer é estratégica para o país e tem plenas condições de enfrentar qual-
quer concorrente. Para tanto, é indispensável à ampliação de linhas de crédito do 
BNDES às suas vendas e, em particular, para que a renovação da frota comercial 
de atendimento ao mercado doméstico também possa ser feita com aeronaves 
da Embraer associado a um projeto de integração nacional com uma companhia 
aérea estatal. Esse projeto só pode ser realizado com uma empresa estatal. 

Os movimentos sindical e popular já alertavam para o risco de perda de so-
berania para uma empresa concorrente, desde a época da privatização. Isto 
ficou claro no livro “A Embraer é nossa”, publicado pelo Sindicato dos Metalúr-
gicos de São José dos Campos, em 2009, ano em que ocorreram mais de 4 mil 
demissões para cobrir os prejuízos dos acionistas internacionais. Agora, 24 anos 
depois da privatização, a direção da empresa tenta consolidar essa ameaça en-
tregando um patrimônio nacional aos americanos.
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Fábrica da Embraer, na Flórida, Estados Unidos, é parte do processo de desnacionalização da empresa
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O termo combinação — utilizado no comunicado oficial da Embraer, em 21 
de dezembro de 2017 (EMBRAER, 2017), para justificar as conversações com 
a Boeing — é extremamente genérico e pode incluir todo tipo de acordo entre 
as duas empresas, desde restritos contratos comerciais ou tecnológicos até a 
completa aquisição da empresa brasileira pela sua congênere estadunidense. 
Em realidade, a primeira informação pública sobre essas conversas, divulgada 
no dia anterior ao comunicado da Embraer pelo conceituado Wall Street Jour-
nal (MATTIOLI, 2017), indicava que a Boeing tinha por objetivo um “Takeover”, 
isto é, adquirir o controle da fabricante brasileira de aeronaves.

Dada a importância econômica, tecnológica e estratégica que a Embraer 
possui para o Brasil, é fundamental que a negociação entre as duas empresas 
seja apresentada, esclarecida e discutida com toda sociedade. 

O padrão de concorrência na indústria aeronáutica mundial é marcado pela 
contínua e crescente introdução de inovações tecnológicas. Por sua vez, esse 
elevado dinamismo tem resultado em custos e incertezas cada vez maiores, par-
ticularmente no que se refere ao desenvolvimento de novas aeronaves. 

Essas elevadas barreiras competitivas na indústria aeronáutica têm, continua-
mente, ampliado o tamanho mínimo exigido dos fabricantes de aeronaves, dado 
que somente as grandes empresas podem fazer frente aos crescentes desafios 
— tecnológicos e financeiros — inerentes ao processo de inovação. Como con-
sequência, observou-se uma contínua concentração da estrutura produtiva da 
indústria aeronáutica mundial, que começou no pós-guerra e, posteriormente, 
expandiu-se para além da própria indústria aeronáutica. O resultado foi a cria-
ção dos grandes conglomerados aeroespaciais e de defesa (A&D) que, além da 
fabricação de aeronaves, também abrangem os setores espacial e militar. Nas 
últimas décadas, esses conglomerados tornaram-se a estrutura organizacional 
predominante na indústria aeronáutica mundial (FERREIRA, 2009).

Combinação entre Embraer e Boeing: 
global player ou subsidiária?
Marcos José Barbieri Ferreira1

1Professor doutor da Faculdade de Ciências Aplicadas (FCA) da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e 
coordenador do Laboratório de Estudos das Indústrias Aeroespaciais e de Defesa (LabA&D) da Unicamp.
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Contudo, o caráter estratégico desses grandes conglomerados — seja pela 
posição-chave no fornecimento de produtos de defesa, seja por ser um setor de 
alta tecnologia (empregos mais qualificados e produtos de alto valor agregado) 
— fez com que o processo de concentração, que resultara na criação dessas 
grandes empresas, ficasse restrito às fronteiras nacionais. Ao contrário, a con-
centração em âmbito local permitiu a constituição de grandes conglomerados 
nacionais que se enfrentam na esfera internacional. O controle nacional dos 
grandes conglomerados A&D não apenas permaneceu, mas foi reforçado com 
o processo de concentração da indústria aeronáutica. 

De acordo com dados recentes da consultoria Deloitte (2016), “nenhum” 
dos grandes conglomerados A&D do mundo tem a sua estrutura de controle 
comandada pelo capital estrangeiro. Mesmo no caso das operações realizadas 
dentro de um bloco econômico consolidado, como a União Europeia, o caráter 
nacional dos conglomerados A&D permanece incólume. Por exemplo, desde 
sua origem, a “europeia” Airbus tem o seu controle igualmente dividido entre 
os franceses e os alemães.

Apesar de necessário, esse vigoroso processo de concentração tem se mos-
trado insuficiente para fazer frente aos desafios impostos pela crescente com-
plexidade tecnológica das novas aeronaves. Desta maneira, os conglomerados 
A&D de diferentes países vêm estabelecendo alianças estratégicas, que possi-
bilitam a união de esforços de empresas de distintas nacionalidades sem que 
percam a autonomia, dado que não envolve a aquisição de uma empresa pela 
outra. Na maioria dos casos, as alianças estratégicas surgiram da crescente ne-
cessidade de se associar e integrar os recursos de diferentes empresas — em 
geral, de diferentes nacionalidades — para desenvolver um projeto específico.

Neste contexto, a discussão sobre a possível aquisição, ainda que parcial, da 
Embraer pela Boeing está em contraposição ao padrão de concorrência da in-
dústria aeronáutica mundial, pois os países buscam preservar e reforçar o con-
trole nacional dos seus respectivos conglomerados A&D.

Mesmo a aquisição do programa C-Series da canadense Bombardier pela 
europeia Airbus, que poderia ser apresentada com um contraponto à questão 
nacional, deve ser melhor esclarecida. Cabe ressaltar que o negócio está restrito 
ao problemático programa de aeronaves comerciais C-Series que, desde sua 
origem, apresentou custos elevados e baixas encomendas em razão dos erros 
estratégicos cometidos pela direção da Bombardier. Além disso, é importante 
ressaltar que o programa C-Series iniciou suas vendas em 2016 e ainda tem 
uma participação muito restrita nas receitas da Bombardier. Apesar de envol-
ver um projeto problemático, deficitário e incipiente, a Bombardier manteve 
uma participação de 31% e a província de Quebec deteve 19% da subsidiária 
responsável pelo programa, a C-Series Aircraft Limited Partnership (CSALP). A 
Airbus adquiriu 50,01% das ações dessa unidade de negócios, mas pelo acordo 
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a sede administrativa e a principal linha de produção continuarão no Canadá 
(Oliveira, 2017). Em realidade, este caso demonstra a importância do controle 
nacional dos grandes conglomerados A&D, mesmo sobre projetos específicos, 
ao invés de refutá-lo.

No caso brasileiro, a importância de se manter o controle nacional da Em-
braer é ainda mais crucial. Primeiro, ela responde sozinha por mais de 80% das 
receitas do conjunto de empresas que compõem o setor aeroespacial brasileiro 
(AIAB, [s.d.]). Ademais, o restante da cadeia produtiva da indústria aeronáutica 
brasileira é muito restrita, formada majoritariamente por fornecedores de se-
gundo e terceiro níveis, altamente dependentes da Embraer (FERREIRA, 2016). 
Desta maneira, é possível afirmar que a eventual perda de controle da Embraer 
significaria a perda de controle do conjunto da indústria aeronáutica brasileira, 
seja pela atuação direta dessa empresa, seja pela coordenação que ela exerce 
sobre a cadeia de suprimentos.

Segundo, a Embraer é uma marca da exceção dentro da estrutura produtiva 
brasileira, destacando-se como a única grande empresa nacional com ativa in-
serção internacional num setor de alta tecnologia, contando inclusive com sub-
sidiárias em outros países, como Portugal e EUA. Em suma, a Embraer é a única 
global player que o Brasil possui num setor de alta tecnologia e, certamente, se-
ria uma grande perda subordiná-la aos interesses de uma empresa estrangeira.

Os desafios que se impõem à indústria aeronáutica mundial — particular-
mente aos grandes conglomerados A&D — são crescentes, em decorrência 
da incorporação de um amplo conjunto de tecnologias inovadoras somado ao 
acirramento da concorrência internacional, marcada pelo avanço da China. No 
entanto, a Embraer vem ocupando uma posição de destaque no cenário inter-
nacional. De acordo com os dados da Deloitte (2016), a Embraer é o 22º maior 
conglomerado A&D do mundo, ocupando a terceira posição entre as maiores 
fabricantes de aviões, com reconhecida competência em todos os mercados 
que atua: comercial, executivo e militar.

Essa ativa inserção internacional é o reflexo da elevada capacitação tecnoló-
gica e gerencial que a Embraer construiu ao longo das suas quase cinco décadas 
de existência. Além da reconhecida competência no desenvolvimento de ae-
ronaves, a Embraer foi considerada a empresa que mais investiu em processos 
de manufatura avançada no Brasil, nestes últimos anos. A isto soma-se uma 
elevada inteligência de mercado que possibilita à Embraer identificar janelas de 
oportunidade e alcançá-las à frente dos seus concorrentes. Como resultado, a 
empresa conquistou encomendas de aeronaves que totalizavam mais de US$ 
18 bilhões, no final de 2017 (EMBRAER, [s.d.]).
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Essas características fazem com que a Embraer tenha um elevado poder de 
mercado para negociar alianças estratégicas com parceiros internacionais sem 
a necessidade de transferir o controle da empresa, ainda que parcialmente. 
Na realidade, desde sua origem, a Embraer vem adotando de maneira muito 
bem-sucedida a estratégia de parcerias, acordos e alianças com diversas empresas 
estrangeiras, visando à sua capacitação tecnológica e comercial, sem envolver o 
controle. Destacam-se os acordos com os italianos da Aermacchi e Alenia nos pro-
gramas Xavante e AMX; com a estadunidense Piper na fabricação de aviões leves; 
com a Harbin para entrada no mercado chinês e, mais recentemente, com a sueca 
Saab no programa de transferência de tecnologia do avião de caça Gripen NG. Não 
faz sentido dentro da lógica competitiva da indústria aeronáutica, a transferência 
do controle da Embraer ou de algum segmento ou programa específico, ainda mais 
agora que a empresa alcançou uma posição de liderança global.

A possível transferência de controle das atividades de desenvolvimento, 
produção e comercialização de aeronaves civis (comerciais e executivas) para 
a estadunidense Boeing — como veiculado, recentemente, na imprensa (Ada-
chi & Torres, 2018) — significaria o desmonte da empresa brasileira e vai na 
contramão do processo de consolidação da estrutura produtiva da indústria 
aeronáutica mundial, que resultou na constituição dos grandes conglomerados 
A&D, sendo a própria Embraer um dos casos de sucesso desse processo. 

A busca pela atuação dual (civil e militar) visa a robustecer a atuação dos 
grandes conglomerados por meio da possibilidade de ampliar os ganhos prove-
nientes da sinergia entre os diferentes negócios da empresa, além da mitigação 
dos riscos proporcionada pela maior diversidade de operações. No caso espe-
cífico da Embraer, o segmento militar tem sido responsável pela introdução da 
maioria das inovações tecnológicas. Já o segmento civil (comercial e civil) forne-
ce a escala produtiva, respondendo por mais de 80% das receitas da empresa. 
A possível execução desta proposta transformaria a área de aeronaves civis da 
Embraer em uma subsidiária estrangeira com o centro de decisões transferido 
para o exterior. Por sua vez, relegaria a área de defesa à inviabilidade econô-
mica, implicando em sérias dificuldades para execução dos programas estraté-
gicos de defesa sob sua responsabilidade, além de consequências ainda mais 
negativas para o futuro.

A transferência do controle da Embraer — ou de parte dos seus negócios 
— para Boeing ou qualquer outra empresa estrangeira seria o fim da Embraer 
como a conhecemos, seria o fim da global player brasileira. A Embraer pode 
mais do que isso e solução passa pela construção de alianças estratégicas inter-
nacionais que efetivamente preservem a integridade e o controle nacional da 
empresa.
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Trabalhador da Embraer, na planta de São José dos Campos
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Caso seja concretizada a compra da Embraer pela Boeing, está claro que o 
país perde condições de desenvolver-se tecnologicamente, pois pode deixar de 
desenvolver produtos e processos no Brasil e ficar subordinado às estratégias de 
uma companhia americana. É uma “tragédia para o país”, como afirmou Bellu-
zzo3, pois compromete o desenvolvimento tecnológico e constitui um ataque à 
soberania nacional. No entanto, no presente artigo, o foco é analisar as possí-
veis consequências para os trabalhadores, que a princípio trazem mais incerteza 
e preocupação. Em primeiro lugar, porque o histórico da Boeing é caracterizado 
por políticas antissindicais, além de não criar fidelidade com os trabalhadores 
e de renovar a sua força de trabalho constantemente. Em segundo lugar, a lite-
ratura mostra que os processos de incorporação de uma companhia por outra 
leva a novas fases de enxugamento de estruturas e, portanto, eliminação de 
postos de trabalhos. Ou seja, considerando o histórico da companhia e da lógi-
ca de fusão de empresas no capitalismo, a grande maioria dos atuais trabalha-
dores da Embraer podem ter preocupações adicionais sobre a sua perspectiva 
profissional no segmento de aviação.

Não é de hoje que são conhecidos os métodos de redução de custos e de 
racionalização da produção e do trabalho adotados por grande parte das em-
presas no Brasil e no mundo, assim como o crescente descaso dessas empresas 
para com seus trabalhadores. Entretanto, poucas vezes essas atitudes assumi-
ram tanto descaramento quanto no relato dado por Dana L. Cloud (2011, p. 
69)4  em relação a uma conversa ocorrida com um representante de relações 
públicas da Boeing em 1999. Segundo a pesquisadora, quando questionado 
sobre o anúncio feito pela empresa da demissão de mais de 40.000 trabalha-
dores, o porta-voz da Boeing, alegremente, respondeu que essas demissões 
eram boas para suas ações e que a habilidade da Boeing de fazer sua produção 
mais enxuta e de reduzir custos agradava Wall Street.

Um péssimo negócio 
para os trabalhadores
André Eduardo Becker Krein1  e José Dari Krein2 
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Longe desse ser um caso isolado, a Boeing possui um histórico de demissões 
em massa. É uma das empresas que mais demitem dessa maneira nos EUA, 
de acordo com os dados da empresa Challenger, Gray and Christmas, trazidos 
pelo jornal The Washington Post5.  Há notícias todos os anos, nos jornais esta-
dunidenses, de milhares de trabalhadores que são demitidos de acordo com as 
estratégias da empresa6.  Para Sean Mullin, um dos trabalhadores da Boeing 
entrevistados por Cloud (2011, p. 69), a companhia demite funcionários com 
mais anos na empresa mesmo em períodos de recordes de lucros, e após um 
determinado tempo abre processos de contratação novamente. O entrevistado 
afirma também que a Boeing começou a trazer trabalhadores não sindicalizados 
para fazer o trabalho que anteriormente era feito por sindicalizados, enfraque-
cendo o sindicato e indicando que a sindicalização pode ser negativa para os 
trabalhadores. Além disso, como parte do mesmo processo, a empresa passou 
a substituir contratos sem prazo determinado por contratos temporários. Sobre 
a contratação desses trabalhadores, nas palavras de Mullin:

5Cf. https://www.washingtonpost.com/news/on-leadership/wp/2015/01/28/the-biggest-mass-layoffs-of-
the-past-two-decades/?utm_term=.e62b7999d7cc. Acessado em 13/02/2018.
  Algumas das notícias de demissões e cortes somente nos últimos anos:
6Cf. https://www.seattletimes.com/business/boeing-aerospace/boeing-plans-hundreds-of-layoffs-for-
engineers-this-week/. Acessado em 13/02/2018.
Cf. https://www.reuters.com/article/us-boeing-redundancies/boeing-plans-to-cut-up-to-8000-airplane-
jobs-sources-idUSKCN0WW0AF. Acessado em 13/02/2018.
Cf. https://www.reuters.com/article/us-boeing-satellites-exclusive/exclusive-boeing-eyes-several-hundred-
layoffs-in-satellite-division-idUKKCN0QT2CD20150824. Acessado em 13/02/2018.
Cf. https://www.seattletimes.com/business/boeing-plans-2000-job-cuts-in-defense-work-here/. Acessado 
em 13/02/2018.
Cf. http://www.latimes.com/business/la-fi-boeing-layoffs-20141210-story.html. Acessado em 
13/02/2018.
Cf. https://www.bizjournals.com/seattle/news/2013/06/27/new-boeing-warn-layoff-notice-brings.html. 
Acessado em 13/02/2018.
Cf. https://www.bizjournals.com/seattle/news/2013/06/27/new-boeing-warn-layoff-notice-brings.html. 
Acessado em 13/02/2018.
Cf. http://www.businessinsider.com/boeing-layoffs-orange-county-2011-1. Acessado em 13/02/2018.

Agências de trabalho temporário contratam pessoas na rua por cinco dólares a hora, 

qualquer um que eles consigam [...], e eles os mandam para lá. E eles trabalham por 

um tempo e depois são mandados embora. Eles recebem cinco, seis dólares por hora. 

A agência de trabalho temporário provavelmente faz por cima outros cinco, seis dóla-

res por hora. Ninguém possui nenhum benefício. A Boeing é que está ganhando todo 

o dinheiro, porque ao invés de pagar a um novo trabalhador dez dólares a hora, mais 

os benefícios, impostos de seguridade social e tudo isso, só o que eles estão pagando 

são estritos dez dólares por hora [...]. E eventualmente eles não vão nem precisar de 

empregados permanentes. (Cloud, 2011, p. 70, tradução nossa).
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Um outro trabalhador entrevistado por Cloud (2011, p. 71), Keith Tho-
mas, afirma que de 1996 para 1997 (período em que ocorreu a fusão com 
a McDonnell Douglas), a Boeing começou a mudar seu estilo de gerência, de 
uma companhia que se preocupava com seus trabalhadores e suas famílias para 
uma companhiaque contrata e demite em massa de tempos em tempos, sem 
motivos aparentes e que extrai as mais possíveis concessões dos trabalhado-
res remanescentes. Ou seja, além de cortar custos por meio da rotatividade 
de funcionários e subcontratações, com as constantes ameaças de demissão, a 
empresa cria um sentimento de medo, forçando os trabalhadores a se subordi-
narem e se adaptarem à racionalização imposta. 

A Boeing se orgulha de ter adotado e constantemente adotar novos proces-
sos de reestruturação da produção, como pode ser visto na edição de agosto 
de 2002 de sua revista Frontiers Magazine7.  Na publicação, é dito que nos dias 
atuais não basta meramente cortar custos, é preciso agilizar os processos de pro-
dução, tendo como base o modelo lean production8  e o sistema just-in-time9. 
Assim como exaustivamente debatido pela sociologia e economia do trabalho10, 
a implementação dessas medidas faz parte de um conjunto mais amplo de pro-
cessos vinculados à reestruturação produtiva e ao modelo de produção japonês.

Além de reorganizar a produção e o trabalho, a aplicação desse projeto pos-
sui um elemento fundamental: forjar um novo tipo de trabalhador, do qual se 
espera que seja produtivo, competitivo, moderno, empreendedor, multidiscipli-
nar, polivalente etc. Assim como mencionado anteriormente, esse processo é 
facilitado pelas constantes ameaças de demissão e enfraquecimento do poder 
dos sindicatos. De acordo com Keith Thomas, em sua entrevista em 1999:

O nível de estresse é imenso agora. Todo mundo está fazendo o trabalho de todo 

mundo. Nós fomos ameaçados regularmente até algumas semanas atrás. [...] A ameaça 

deles se torna real para as pessoas pois já está acontecendo, e as pessoas sabem disso. A 

companhia já está anunciando demissões. (CLOUD, 2011, p. 71, tradução nossa).

Nesse sentido, fazendo referência ao que a Boeing denomina em seus veí-
culos de comunicação de “getting lean” (em alusão à lean production), Thomas 
afirma que a Boeing estava se tornando “lean and mean” (malvada). O entre-
vistado ressalta que, se a empresa demite de 40.000 a 50.000 trabalhadores 
durante os “melhores tempos”, o que esperar quando os tempos forem ruins?

7Cf. http://www.boeing.com/news/frontiers/archive/2002/august/cover.html. Acessado em 13/02/2018.
8A tradução literal seria produção enxuta, na qual se busca reduzir desperdícios relacionados à excessos de 
produção, tempo de espera, transporte, movimento, estoque, entre outros.
9Sistema de produção que visa a redução de estoque, uma melhor administração logística e a ampliação da 
produtividade, no qual tudo deve ser produzido, transportado e comprado na hora certa.
10Ver Araújo (1998), Antunes (2003), Alves (2007) e Krein (2013).
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Sobre a percepção pública da empresa, de acordo com Cloud (2011, p. 
72), parte da imagem que a Boeing possuía de ser uma corporação amiga dos 
trabalhadores e da comunidade advinha dos excelentes planos de saúde e de 
aposentadoria que provia, conquistados há muitas décadas pelas lutas de seus 
trabalhadores. Entretanto, a partir da década de 1990, a nova abordagem da 
empresa passou a querer cortar esses benefícios. Segundo a autora, muitos tra-
balhadores se sentiram insultados por essa atitude, pois eles estavam sendo 
cada vez mais produtivos e a Boeing estava batendo recordes de lucros. Assim, 
cortar esses benefícios parecia insensato e foi visto como uma irônica punição 
por aumentar a produtividade. A partir disso, entre os trabalhadores passou a 
ficar cada vez mais clara a mudança da cultura corporativa praticada, passando 
de uma percepção de trabalho seguramente recompensado para um modelo 
lean production de redução de custos e incremento da produtividade e lucro a 
qualquer preço.

Verifica-se na Boeing, portanto, a prevalência da lógica de racionalização, em 
que não se economizam esforços para se enfraquecer o poder dos sindicatos, 
age-se constantemente por meio da propagação do medo e de ameaças, de-
missões e subcontratações são utilizadas como formas de reduzir custos traba-
lhistas e a satisfação e o lucro de seus acionistas não só vêm em primeiro lugar, 
como em segundo e terceiro também.

Além deste histórico de descaso com os trabalhadores da Boeing, a incorpo-
ração de uma companhia por outra leva a novos processos de reestruturação, 
em que unidades sobrepostas são eliminadas ou reconfiguradas, o que provoca 
enxugamento do número de empregados. Por exemplo, quando a Royal Dutch 
Shell se fundiu com a BG Group, foram cortados 2,8 mil empregos, em um 
ano (2015) que a Shell já tinha demitido 7,5 mil trabalhadores11. O mesmo 
aconteceu com a AB InBev após a sua fusão com a SABMiller, que anunciou um 
corte de 3% dos empregos12.  Outro exemplo foi a incorporação do Unibanco-
Real ao Itaú em 2008. O chamado mercado13 saudou o negócio como bom 
ao Unibanco, pois poderia fortalecer sua posição no sistema financeiro.  Mas 
prevaleceu o banco comprador (Itaú), que adotou a prática de reestruturação, 
chegando a 18.843 demissões entre 2008 e 2012, período em que o banco foi 
recordista de lucratividade no Brasil. Os bancários de todo o país fizeram uma 

11Cf. http://www.diarioregionaljf.com.br/economia/565-shell-planeja-cortar-2-8-mil-empregos-apos-fusao-
com-bg-group. Acessado em 13/02/2018.
12Cf. http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,ab-inbev-alerta-que-podera-cortar-milhares-de-empregos-
apos-fusao-com-sabmiller,10000072124. Acessado em 13/02/2018.
13Cf. https://exame.abril.com.br/seu-dinheiro/unibanco-maior-beneficiado-fusao-itau-397896/. Acessado em 
13/02/2018.
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série de manifestações, mas o Itaú continuou adotando uma política de total 
insensibilidade, pensando somente no negócio e não na vida das pessoas. Entre 
tantas ações desenvolvidas pelos bancários merece destaque a realização de 
uma “missa” em lembrança aos demitidos, tendo como lema: “Adeus, adeus, 
adeus, demitidos. Depressão e desmaio no Itaú e, quem diria, pro olho da rua 
o bancário iria.14”.  Esses são somente alguns exemplos para mostrar que pro-
cessos de incorporação de uma empresa por outra levam a uma nova rodada 
de reestruturação, e as demissões são uma consequência do sistema capitalista 
de produção.

Enfim, a compra da Embraer pela Boeing tende a trazer consequências nega-
tivas para os trabalhadores, pois a empresa apresenta um histórico de descaso: 
a constante prática de substituir força de trabalho, o combate à sindicalização 
e uma política agressiva de recursos humanos em favor de viabilizar o lucro, em 
que as demissões são saudadas. Ou seja, a empresa quer ter liberdade de gerir 
a força de trabalho de acordo com suas necessidades e fazer constantes proces-
sos de inovações que lhe garantam maior rentabilidade, tendo como referência 
a ausência de leis e regras trabalhistas. Há uma preocupação adicional para os 
trabalhadores:  a constante inovação tecnológica e, consequentemente, a elimi-
nação de postos de trabalho, o que pode agravar ainda mais as perspectivas de 
se manterem na futura empresa.

Além disso, a experiência histórica mostra que os processos de fusão, incor-
poração e venda de uma empresa para outra resultam em uma rodada de novas 
demissões, pois racionaliza a capacidade instalada e elimina sobreposições. No 
caso da aviação, ainda há um problema adicional, pois as possibilidades de ex-
pansão do mercado são muito restritivas no atual contexto mundial e é um se-
tor altamente concentrado. Por isso, o negócio, se concretizado, não tende a ser 
somente um desastre para o país, mas, principalmente, para os trabalhadores.

14Cf. http://spbancarios.com.br/05/2013/missa-homenageia-demitidos-pelo-itau. Acessado em 13/02/2018.
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Manifestação de trabalhadores contra a privatização da Embraer, em 1994
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Com o debate criado em relação à compra do controle acionário da Embraer 
pela Boeing, abriu-se uma discussão sobre o fim da produção de aviões comerciais 
de médio porte no Brasil e, consequentemente, a demissão de trabalhadores.

O que está por trás da compra da Embraer pela Boeing vai muito além disso. O 
propósito que levou o Brasil a ter uma fabricante de aviões era parte de uma política 
da década de 1950, de um governo desenvolvimentista. Projetar e construir uma 
aeronave significava ter o domínio de todo ciclo de produção: da matéria-prima 
à tecnologia mais avançada, equipamentos aviônicos e a produção dos motores 
propulsores.

Se esta política fosse levada a fundo, estaríamos muito mais desenvolvidos e 
com várias áreas da indústria de bens de alto valor agregado. A Embraer hoje é 
uma empresa de engenharia que desenvolve projetos, transfere conhecimento para 
companhias estrangeiras, produz uma pequena parte no país e, finalmente, monta 
seus aviões, sendo que alguns modelos já são montados também fora do Brasil.

No caso dos instrumentos aviônicos, principais responsáveis pela navegabilidade 
e segurança, todos são importados. Também são importados motores que pode-
riam ser produzidos no Brasil. Temos, além das mais importantes escolas de enge-
nharia aeronáutica do mundo, a necessidade de domínio nessa área que vai além 
do uso aeronáutico.

Em 2017, foram produzidos 210 jatos, sendo 101 comerciais e 109 executivos, 
sem contar os aviões militares. Para essa produção, a empresa empregou no Brasil 
16 mil funcionários diretos e 4 mil terceirizados.  Apenas 18% dos fornecedores 
estavam instalados no Brasil.

Se para essa mesma produção (2017) fossem usados os critérios traçados na 
década de 1950 (produção de componentes por empresas brasileiras), a cadeia 
produtiva poderia gerar dezenas de milhares de empregos no Brasil. 

Pela reestatização imediata da Embraer
Edmir Marcolino da Silva1

1Ex-diretor e atual assessor do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região, ex-trabalhador 
da Embraer e coautor do livro A Embraer é nossa! Desnacionalização e reestatização da empresa brasileira de 
aeronáutica. São Paulo : Sunderamnn, 2009.
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Para chegar a esse número, é preciso recuperar um pouco da história. No auge 
da sua produção como estatal, em 1990, a Embraer produzia, por mês, quatro avi-
ões Brasília (30 passageiros) e alguns Tucanos. A fabricação era praticamente toda 
feita pela empresa, sem parceiros de risco, com exceção de suas matérias-primas, 
motores e componentes importados.  A empresa empregava 12.700 trabalhado-
res, além dos terceirizados e fornecedores nacionais.

Já no auge da Embraer privatizada, em 2009, eram produzidas 240 aeronaves 
por mês. Deste total, 20 eram os executivos ERJ 145, Legacy e Ejet; 125 eram jatos 
comerciais (62 EJet 190 de 100 passageiros e 63 aeronaves entre Ejet 170 e ERJ 
145 de 50 passageiros) e o restante era da família de jatos executivos. Desta forma, 
se em 2009 a Embraer produzisse desde a matéria-prima aos componentes mais 
complexos, passando pela fabricação e montagem das aeronaves, chegaríamos a 
70 mil empregos.  

Os argumentos usados para exigir a reestatização da Embraer, como geração 
de empregos e desenvolvimento tecnológico, por si só justificariam a campanha 
contra a venda do controle acionário da Embraer S/A para a Boeing. Mas, o que 
também deveria ser levado em conta pelo governo e toda sociedade é a necessida-
de de o Brasil possuir uma indústria aeronáutica forte, que desenvolva aviões para 
atender à demanda de sua grande extensão territorial. 

Do ponto de vista militar, o Brasil é um dos poucos países com grandes reservas 
de água potável e riqueza florestal que podem ser facilmente exploradas por qual-
quer empresa estrangeira, sem nenhum obstáculo. Um país com capacidade tec-
nológica para produzir aviões militares de combate dificultaria a sangria das nossas 
riquezas naturais.

Declarações vindas do governo Temer e da própria Boeing tentam convencer a 
opinião pública de que a área de Defesa da Embraer não está em jogo e que, por-
tanto, não haveria problema em relação à venda das áreas comercial e executiva. 
Porém, dividir a empresa em militar e civil seria decretar o fim da própria Embraer. 

O que está em jogo é muito mais do que empregos e a indústria aeronáutica. Em 
tempos de paz, quem não se prepara para a guerra será sempre derrotado. Temos 
muito mais do que petróleo, o grande gerador das guerras. A Empresa Brasileira de 
Aeronáutica é nossa. Não à venda para a Boeing. Pela reestatização da Embraer, 
sob controle dos trabalhadores. 
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A Boeing  e o governos dos EUA serão os grandes beneficiados com a compra da Embraer
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A globalização e os processos de reestruturação produtiva, em curso há pelo 
menos quatro décadas, caracterizam o capitalismo flexível e globalizado, no qual as 
classes dominantes atuam no mercado mundial motivadas pelo retorno dos seus 
investimentos no curtíssimo prazo, não importando qual o custo para a sociedade. 

Vive-se um momento histórico em que o capitalismo revela não apenas os 
seus limites para solucionar problemas sociais fundamentais, como a pobreza, 
mas a radicaliza e a faz ressurgir em países que a haviam debelado. É a hege-
monia neoliberal, cuja direção econômica e política está nas mãos da fração 
mais improdutiva e destrutiva da sociedade: o capital financeiro, pautado na 
acumulação por espoliação (Harvey, 2004), que vem dilapidando as conquistas 
das classes trabalhadoras em todo o mundo.   

Em países periféricos como o Brasil – que se insere nesta (des)ordem glo-
balizada, de forma subordinada aos interesses imperialistas do grande capital, 
especialmente o financeiro –, manter a capacidade tecnológica e produtiva de 
setores estratégicos sob o controle do Estado, seja na forma de empresas es-
tatais ou de outros mecanismos, a exemplo da golden share, como é o caso da 
Embraer, representa, em certa medida,  uma resistência à ofensiva do capital no 
contexto de radicalização  neoliberal.

A negociação em curso para a venda da Embraer à Boeing, envolvendo di-
retamente os respectivos governos do Brasil e dos EUA, é mais um importante 
indicador da atual conjuntura pós-golpe no país. 

Do impeachment da presidente Dilma Roussef até os dias atuais, o governo 
ilegítimo de Michel Temer – sustentado por um Congresso Nacional desmoraliza-
do por denúncias, prisões e processos judiciais de grande parte de seus membros, 
auxiliado por um Poder Judiciário também envolvido em corrupção e que passou 
a atuar aberta e politicamente articulado ora com partidos da base governista, 
ora com empresas de comunicação – vem desmontando o Estado brasileiro em 
sua face social, que já era insuficiente, e os direitos dos trabalhadores.

O desmonte do Estado, do patrimônio
nacional e dos direitos dos trabalhadores: 
a entrega da Embraer ao governo 
Trump e à Boeing
Graça Druck1

1Professora titular da Faculdade de Filosofia e C. Humanas/UFBa, pesquisadora do CRH/UFBa e do CNPQ
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É o que indicam: a “PEC da Morte”, que congelou os gastos públicos por 20 
anos, inviabilizando o ensino e a saúde pública no país; medidas provisórias que 
suspenderam concursos públicos, extinguiram milhares de funções de servido-
res, congelaram salários e progressões na carreira, dificultando a execução de 
políticas públicas; a reforma trabalhista que põe fim à CLT e coloca em xeque 
o Direito do Trabalho; e a proposta de reforma da Previdência, reprovada pela 
maioria da sociedade, pois representa um ataque violento aos direitos sociais 
conquistados e estabelecidos na Constituição Brasileira.

Vive-se no Brasil uma grave situação de ofensiva do capital globalizado, ex-
pressa nas políticas e medidas tomadas pelo governo Temer contra o que so-
brou do patrimônio nacional pós anos 1990, nos governos de Fernando Henri-
que Cardoso, quando a privatização de empresas estatais já foi profunda. Hoje, 
a desmoralização da Petrobras, por meio da operação Lava Jato, a entrega do 
pré-sal e a privatização da Eletrobras compõem o cenário no qual se situa a 
venda da Embraer. 

A Embraer, terceira maior empresa de aeronaves do mundo e primeira em seu 
segmento, privatizada em 1994, sofreu desde então várias reestruturações, com 
aumento de produtividade, não sem impor perdas e piores condições de trabalho 
aos seus empregados. Pois, apesar de lucros crescentes e sua consolidação no 
mercado internacional, negou sistematicamente reajustes salariais reivindicados 
pelos trabalhadores, o que levou a uma grande greve em 2014. Cabe observar 
que a Embraer tem um padrão salarial muito abaixo daquele de suas concorren-
tes. No caso da Boeing, o salário-hora médio pago aos empregados da produção 
é de U$ 26,20, enquanto aqui é de U$7,51, isto é, três vezes menos (Noguei-
ra, 2015). Na crise internacional de 2008/9, a Embraer justificou a demissão de 
4.000 empregados. Entretanto, em 2009, bateu recorde de produção e readmi-
tiu trabalhadores em 2011, com salários muito inferiores. (idem)

Nesse processo de reestruturações, junto a demissões e rebaixamento salarial, a 
Embraer intensificou a terceirização, uma prática que virou uma epidemia sem con-
trole em todas as atividades nos setores público e privado e cujos estudos em todo 
Brasil revelam que terceirizar é precarizar o trabalho. No período de 2001 a 2016, 
houve um crescimento de 88% no número de terceirizados, enquanto o número 
de empregados diretos cresceu 45%. Em 2001, os terceirizados eram 17% do to-
tal de empregados e em 2016, 21%.  Observa-se que a partir de 2010, após o pri-
meiro impacto da crise financeira internacional, há um crescimento de apenas 142 
empregados diretos até 2015, enquanto os terceirizados aumentam em 1.950.  Só 
em um ano – de 2015 a 2016 –, há uma diminuição de 1.000 empregados diretos, 
enquanto os terceirizados aumentam em 445 (Dieese, 2018).

Essa evolução indica as estratégias de gestão da Embraer para enxugar o 
quadro de empregados, aumentando a terceirização que, com a aprovação das 
Leis 13.429 (trabalho temporário e terceirização) e 13.467 (reforma trabalhis-
ta), estará respaldada legalmente para estabelecer a precarização como regra.



A EmbrAEr é nossA -  não à venda para a boeing 37

 Uma empresa “saneada”, com alta produtividade, lucros crescentes, po-
sição consolidada e de liderança no mercado internacional, com salários três 
vezes inferiores aos das suas concorrentes e a terceirização liberada, é tudo o 
que o governo Trump e a empresa Boeing querem para fazer frente à disputa 
com outros países, tornando-se líder no mercado internacional.

 Mas afinal, a Embraer já não é uma empresa privada? Por que essa reação à 
venda para a Boeing? Porque se trata de um processo de desnacionalização, que se 
iniciou com a mudança em 2006, quando a empresa pulverizou o seu capital, e to-
das as ações se tornaram ordinárias sem o acionista controlador; e mudou o nome 
de Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. para Embraer S.A (Nogueira, 2015).

 No atual momento, outra mudança decisiva nesta direção está para ser 
feita. Trata-se do fim da golden share – ações especiais de propriedade do go-
verno, que lhe dá o direito de agir sobre a empresa, a fim de salvaguardar inte-
resses nacionais. No caso do Brasil, isso vale para a Embraer, Vale e IRB-Brasil 
Resseguros. Em julho de 2017, o Ministério da Fazenda realizou uma consulta 
ao TCU da União para ver como o governo pode se livrar da golden share. 
Isto significa retirar qualquer limite ou controle do Estado sobre a Embraer e, 
portanto, entregar uma empresa – que tem papel chave na defesa e segurança 
nacional – ao governo Trump e à Boeing. 

A venda da Embraer – junto à proposta de privatização da Eletrobras, dos 
processos atuais de reestruturação de natureza privatizante das maiores em-
presas estatais, a exemplo da Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica e 
Correios; do desmantelamento das universidades públicas, inviabilizando a pro-
dução científica do país – caracteriza uma situação gravíssima, pois são ações 
para se desfazer de um patrimônio nacional, que é estratégico para o desenvol-
vimento econômico do país. O desmonte do Estado, do patrimônio nacional e 
dos direitos dos trabalhadores na forma como vem ocorrendo nestes últimos 
dois anos é expressão de uma burguesia brasileira que não tem mais nada a 
oferecer como projeto de nação à sociedade, pois está comprometida até a raiz 
dos cabelos com o imperialismo, submissa ao rentismo, agindo em benefício 
próprio, especulando no “mundo financeiro”, sem qualquer compromisso com 
a nação e seu povo. É o agente principal do aprofundamento da desigualdade 
econômica e a responsável pela grave anomia social que o país atravessa.

Trata-se de uma burguesia desprovida de qualquer sentimento republicano, 
que atua para desmoralizar e desmontar as principais instituições da democracia 
representativa, drena recursos públicos para o capital financeiro através do siste-
ma da dívida pública, entrega o patrimônio nacional,  impõe à classe trabalhadora 
a destituição dos seus direitos,  sustenta e justifica o uso do trabalho análogo ao 
escravo em suas propriedades e  quer o fim das universidades públicas. 

O golpe contra a democracia, a nação brasileira e os trabalhadores, em curso 
desde 2016, a partir do impeachment, tem levado a uma violenta regressão 
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econômica, política e social. A reação dos trabalhadores e suas organizações 
sindicais e políticas, com a ação de diversos movimentos sociais, tem se mani-
festado nas ruas e nas greves, a exemplo da Greve Geral de 28 de abril de 2017. 
Mas é preciso ir além. 

  Diante de uma dura política de classe expressa nas ações do governo 
Temer e sua base de apoio – no parlamento, no judiciário e na mídia – é ne-
cessária a construção de uma grande força política nacional que reúna os mais 
diversos segmentos e instituições: sindicatos, partidos, movimentos sociais do 
campo e da cidade, ativistas e militantes das universidades e outras instituições 
públicas numa rede de contrapoderes  que busque a construção de uma alter-
nativa a essa dominação, numa perspectiva classista. 

 A iniciativa do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, co-
erente com a sua trajetória de lutas classistas, ao buscar constituir uma força 
política contra a venda da Embraer, através de iniciativas a exemplo desta publi-
cação, é um indicador de ações possíveis, mesmo que pontuais, pois representa 
a construção de uma vontade política coletiva, que denuncia e se opõe à entre-
ga do país às grandes corporações e ao governo reacionário de Trump. A venda 
da Embraer, se consumada, representará mais um ato de renúncia à soberania 
nacional e de perdas para os trabalhadores. Por isso, é preciso afirmar: em defe-
sa dos empregos, contra a desnacionalização da Embraer!
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Roosevelt Cássio

Trabalhadores da Embraer, na matriz, em São José dos Campos: milhares de empregos poderão ser afetados
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A possibilidade de venda da Embraer – disfarçada sob a máscara de divisão 
da companhia em segmentos e criação de uma nova empresa - para a estadu-
nidense Boeing pode ser tratada como mais um elemento do aprofundamento 
da recolonização do Brasil. Os termos finais do acordo ainda não são conhe-
cidos e algumas cortinas de fumaça vem sendo criadas para encobrir o apoio 
do governo nessa transação. Temer manifestou-se contrário à transferência de 
controle, porém não utilizou ou sequer cogita utilizar a chamada golden share, 
ou ação de ouro, para vetar a negociação, que prossegue a todo vapor (GIE-
LOW, 2017). 

O significado de um iminente desmonte, por meio da divisão da empresa 
em segmentos comercial e de Defesa, é certamente desastroso para a nossa 
soberania econômica e tecnológica e a criação e ampliação de empregos de 
qualidade. Esse capítulo adicional na recolonização do Brasil atinge diretamente 
16 mil trabalhadores diretos, cerca de 5 mil terceirizados e um expressivo nú-
mero de indiretos. 

A Empresa Brasileira de Aeronáutica S/A, Embraer, foi fundada em 1969, 
durante o regime militar. Foi a concretização de um antigo projeto de militares 
da Aeronáutica para construir uma indústria aeronáutica no país. Esse projeto 
estratégico dos oficiais da Força Aérea Brasileira estava ligado à problemática 
da Segurança Nacional e relacionava-se com o amplo engajamento dos milita-
res no processo político brasileiro:  era plena ditadura militar. (FORJAZ, 2005) 

A redemocratização do Brasil foi seguida das novas tendências recoloniza-
doras durante os anos 1990, em que o país esteve seriamente ameaçado pelo 
projeto da Alca (Área de Livre Comércio das Américas). Nesta mesma década, 
em 1994, a Embraer foi privatizada e mudou completamente seu caráter ini-
cial. Em conjunto com a privatização, veio o projeto – ainda tímido nos anos 
1990 – de desnacionalização da companhia. O aprofundamento da ideia de 
uma Embraer internacional, global e cada vez menos brasileira veio junto com 

1Trabalhadora da Embraer, diretora do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região e militante 
do Movimento por uma Alternativa Independente Socialista (MAIS), corrente interna do Partido Socialismo e 
Liberdade (PSOL).

A Embraer no Brasil e o Brasil 
no mundo: aprofundam-se os 
elementos de recolonização
Marina Sassi 1
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a privatização, porém ainda não estava completamente delineado.  Ao final da 
década, o Brasil não foi nem completamente recolonizado nem transformou-se 
em um país subimperialista  (ARCARY, 2016)

Os governos Lula-Dilma não reverteram a posição subalterna do Brasil no 
mundo. Nesse período, houve continuidade da desindustrialização e, no que 
tange à Embraer, foi acompanhada da desnacionalização com o sistema de par-
cerias de risco em que os fornecedores foram contratados no exterior. Portanto, 
além de diminuir a produção industrial interna, deixou de gerar esses empre-
gos no país.  A transferência do segmento de aviação executiva para os EUA, 
anunciada em 2015 e concretizada em 2016, é emblemática desse processo 
(OTTOBONI, 2015). 

Ao mesmo tempo em que a Embraer se desnacionalizava, com aval do go-
verno e para o júbilo dos que pensam que “se é bom para os EUA é bom para o 
Brasil’, os patos amarelos começavam a ocupar as ruas, sinalizando uma disputa 
na correlação de forças na sociedade com uma importante inflexão à direita. A 
apertada vitória eleitoral de Dilma Rousseff (PT) não se consolidava nas ruas. 
Numa inversão que causava estranheza, a direita passava a ocupar as ruas e o 
golpe foi consumado em 2016, com a votação do impeachment. 

O objetivo não declarado do golpe parlamentar foi ficando cada vez mais eviden-
te: estancar a crise política na superestrutura do país, ganhar coesão no Congresso 
Nacional para aprovar reformas que atacam os direitos (trabalhistas, previdenciá-
rios etc) e, como consequência, fortalecer o polo burguês que ganha mais com a 
subalternidade do Brasil aos interesses imperialistas. Basta ver o aprofundamento 
das entregas das reservas naturais por meio dos leilões do pré-sal, por exemplo, 
para confirmar a velocidade com que foi cobrado o apoio ao golpe de 2016. 

É diante deste cenário adverso que foi anunciada, no final de dezembro de 
2017, a possível venda da Embraer para a Boeing. Hoje, a hipótese levantada é 
de divisão da Embraer com a abertura de uma nova empresa em conjunto com 
a norte-americana, levando todo o setor comercial (PARAGUASSU, 2018). 

Caso a hipótese seja confirmada, estaremos diante do momento mais crítico 
da indústria aeronáutica brasileira desde a sua criação. Com a área comercial 
nas mãos dessa terceira empresa, a Embraer será reduzida para cerca de 20% 
de seu tamanho atual, em termos de faturamento. Inevitavelmente, isso terá 
um impacto negativo profundo em toda a parca cadeia produtiva nacional, na 
produção de tecnologia, no emprego de milhares de pessoas e no desenvolvi-
mento das regiões onde está inserida. 

A Boeing já demostrou o interesse no controle absoluto da futura empre-
sa. Essa seria uma tentativa de maquiar o verdadeiro significado da transação 
para que não haja indignação e resistência da população e dos trabalhadores. A 
“nova empresa” nada mais é do que a submissão da Embraer à velha tendência 
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ao monopólio dentro do capitalismo apontada por Marx. Vemos aqui a óbvia 
tentativa da gigante norte-americana em abocanhar a única fabricante de avi-
ões localizada no Hemisfério Sul do planeta (ADACHI e TORRES, 2018).

A posição já consolidada da Boeing como líder mundial no segmento da 
aviação seria reforçada. Por outro lado,  a posição do Brasil no mercado mun-
dial como país que exporta essencialmente commodities e produtos de baixa 
tecnologia também seria aprofundada. Além de tornar o Brasil mais vulnerável 
economicamente, a transação também afeta nossa soberania em relação à De-
fesa militar, uma vez que ao deixar esse segmento isolado, é possível que não 
sobreviva (BELZUNCES, 2018).

A necessidade de barrar esse processo é urgente. A golden share, que foi 
criada na época da privatização da empresa justamente para garantir que os in-
teresses nacionais fossem preservados, não pode ser esquecida num momento 
como este. O governo Temer já mostrou seu lado e sua subserviência ao impe-
rialismo e ainda não utilizou o seu poder de veto para impedir o prosseguimen-
to das negociações com a Boeing, evitando que a Embraer seja dividida e, em 
seguida, desmantelada. 

É preciso, portanto, que o povo brasileiro e, em especial, os trabalhadores da 
Embraer tenham poder ativo e sejam consultados para decidir sobre os rumos 
da indústria aeronáutica.

Desta forma, não podemos aceitar nenhuma transferência de controle da 
empresa. A norte-americana em nenhum momento atenderá nem aos interes-
ses dos trabalhadores nem à soberania brasileira. 

Ao contrário do que vem sendo construído na prática, é preciso fortalecer a 
indústria nacional. Não basta apenas barrar a entrega para a Boeing. É urgente 
resgatar a Embraer como uma verdadeira fabricante de aviões, e não apenas 
uma montadora. É preciso também internalizar e adensar a cadeia aeronáutica, 
acabando com qualquer tipo de terceirização dos fornecedores de peças ou 
outros serviços. 

Esta medida é também a única capaz de ser consequente com uma política 
de garantia dos postos de trabalho.  Pensar na cadeia produtiva como um todo, 
e não apenas nos funcionários diretos, é fundamental para o bom desenvolvi-
mento de uma política social, que dê estabilidade no emprego.

Por fim, para que estas exigências sejam garantidas é necessário romper com 
os interesses também dos acionistas, que hoje são na sua maioria estrangeiros. 
Com uma indústria estratégica voltada prioritariamente para a geração de lu-
cros aos acionistas estrangeiros, não teremos uma Embraer verdadeiramente 
nossa, comprometida com a geração de empregos e com a soberania nacional. 
É preciso que a Embraer volte a ser estatal.
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Parte das peças do cargueiro militar KC-390, desenvolvido pela Embraer, está sendo produzida no exterior
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1. Por que a venda da Embraer à Boeing prejudica os trabalhadores 
da empresa e o Brasil?

Com essa venda, os trabalhadores da Embraer e o povo brasileiro entregarão 
o controle de uma empresa estratégica ao governo dos Estados Unidos, que, 
em última instância, determina as decisões fundamentais da Boeing.

A Boeing pode até não fechar a Embraer (como fez com a McDonnel Dou-
glas), mas o Brasil perderá a soberania sobre as decisões relativas à empresa.

Como todos sabem, quando o governo do Estados Unidos ou os donos da 
Boeing tomam uma decisão, visam favorecer seus interesses geopolíticos e fi-
nanceiros. Eles não se importam com o país onde está sediada a empresa (prin-
cipalmente se for um país dominado) ou com os trabalhadores e técnicos da 
subsidiária.

Vejamos um exemplo hipotético: caso a economia norte-americana entre 
em grave crise, como entrou em 2008, e a Boeing resolva demitir 40% da sua 
mão de obra, onde será feito o corte? Nos Estados Unidos, onde está a matriz, 
ou nas subsidiárias espalhadas pelo mundo? Sem dúvida, o governo norte-ame-
ricano e a Boeing agirão em causa própria, como demonstraremos a seguir:

a. Donald Trump, em 2017, vetou a venda da empresa norte-americana Lattice 
Semiconductor para uma empresa chinesa, argumentando que “a transação re-
presenta um risco à segurança nacional dos Estados Unidos” (CAPITAL, 2017).  
Em 2008, no governo Obama, o Departamento de Justiça dos EUA bloqueou 
a venda da National Beef para a JBS, argumentando que o mercado de bovinos 
ficaria excessivamente concentrado nas mãos da empresa brasileira. Obama 
também vetou a venda da Aixtron, fabricante alemã de chips para os chineses, 
com argumento de que “prejudicava a segurança nacional dos Estados Unidos” 
(WEI, 2017). O governo vetou também a venda da Unocal (grande petrolífera 
norte-americana) para os chineses. O governo alemão vetou por muito tempo 
a venda da Opel (subsidiária da GM na Alemanha), com receio do fechamento 
de fábricas (HOLLAND, 2010). 

Venda da Embraer à Boeing:
bom ou mal negócio?
Nazareno Godeiro1

1Pesquisador do ILAESE (Instituto Latino-americano de Estudos Socioeconômicos), autor do livro A Embraer é 
nossa! Desnacionalização e reestatização da empresa brasileira de aeronáutica. São Paulo : Sunderamnn, 2009.
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b. Na compra da McDonnell Douglas, em 1996, a Boeing fechou a empresa, 
colocou seu logotipo por cima do outro e vendeu divisões que não lhe interes-
savam, como a de helicópteros. Fez isso com uma empresa que era a terceira 
maior fabricante de aviões comerciais e militares do mundo, três vezes maior 
do que a Embraer. 

c. Em 2006, a Embraer foi impedida de vender seus aviões Super Tucano para 
a Venezuela, porque a operação foi vetada pelo governo dos Estados Unidos. 
A Embraer está proibida de vender Super Tucano para o Irã, Iraque, Coreia do 
Norte e outros países porque o governo dos EUA veta a venda, já que esses 
aviões têm tecnologia norte-americana embutida na fabricação. 

Esses três exemplos mostram que os países imperialistas preservam sua sobe-
rania, enquanto o Brasil já não toma decisões econômicas importantes sem o 
aval dos EUA.

Provavelmente a Boeing, adquirindo a Embraer na forma em que se der, dei-
xará aqui no Brasil as operações de baixas rentabilidade e tecnologia, preservan-
do na matriz os processos de alta tecnologia. Isso pode significar, inclusive, in-
corporar uma parte dos engenheiros brasileiros.  Porém, o grosso da engenharia 
se tornará desnecessário porque a matriz da Boeing opera com alta tecnologia. 
É, inclusive, fornecedora da Nasa e não vai abrir esse nível de informação para 
a engenharia tupiniquim. Teremos milhares de engenheiros brasileiros exceden-
tes. O que acontecerá com eles?

Todas as decisões importantes serão tomadas de acordo com o interesse da 
matriz da Boeing, que é praticamente um braço do Pentágono, Departamento 
de Defesa dos Estados Unidos. Por exemplo, a base de lançamentos de Alcân-
tara, no Maranhão, está proibida de ser usada por outros países, devido ao veto 
do governo dos Estados Unidos, já que a maioria dos equipamentos espaciais do 
mundo tem tecnologia norte-americana. Todo o desenvolvimento tecnológico 
e militar da Embraer e do Brasil será dominado pelo governo estadunidense. 

Finalmente, seja qual for a fórmula em que se camufle a aquisição, resultará 
na absorção da pequena pela grande. A Boeing fatura 15 vezes mais do que a 
Embraer e lucra 30 vezes mais, em números de 2016. Quem vai sair ganhando 
neste negócio: a sardinha ou o tubarão?

2. Privatização e desnacionalização

Na privatização da Embraer, em 1994, pagou-se pela empresa um valor 
aproximado de US$ 110 milhões. O valor de mercado, segundo a imprensa, 
está em torno de US$ 5 bilhões – o que não endossamos de modo algum. Mes-
mo considerando-o como referência, corresponde a 42 vezes ao valor pago na 
privatização. Os lucros da Embraer, desde a privatização, chegaram a US$ 3,7 
bilhões, 33 vezes o que foi pago por ela. 
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O Estado brasileiro investiu bilhões de dólares na empresa desde a sua fun-
dação, em 1969. A Embraer só conseguiu se firmar como uma empresa mun-
dial porque contou com o apoio do Estado e da logística produzida pelo CTA e 
ITA. O financiamento de projetos, a compra por parte do Estado de uma parte 
da produção, principalmente nos momentos que a empresa alçava voo, nas dé-
cadas de 1970 e 1980, permitiram à Embraer encontrar um nicho de mercado 
e galgar posições no disputado mercado mundial. Já no primeiro ano de vida, 
em 1970, o governo encomendou à Embraer a fabricação de 242 aviões, no 
valor de US$ 600 milhões. Essa produção correspondia a oito anos de trabalho 
da empresa. Em 1974, a Embraer ficou isenta de pagar IPI e em 1976 foi isenta 
de pagar ICMS. Naquele período, adquiriu a capacidade de produzir a família 
de aviões comerciais que até hoje garantem a sua sobrevivência. (GODEIRO, 
CRISTIANO e SILVA, 2009)

Mesmo depois de privatizada e controlada por fundos de investimentos es-
trangeiros, a Embraer contou com o BNDES que, de 1997 a 2014, financiou a 
empresa em US$ 14,4 bilhões (CATERMOL, 2005). O Estado brasileiro finan-
ciou o cargueiro KC-390 com US$ 6 bilhões dos cofres públicos.

A Embraer também foi a principal beneficiária do programa de isenção da 
folha de pagamento pelo governo federal. Entre 2013 e 2015, a empresa eco-
nomizou mais R$ 1 bilhão com o benefício (DIEESE, 2018).

Enquanto isso, a direção da empresa começou a deslocar a produção dos 
jatos Legacy e Phenom, assim como partes do KC-390, para fora do Brasil. 
Também iniciou a transferência da produção da fuselagem, longarinas, estabili-
zadores e outras peças para o exterior.

3. A volta do Brasil a uma economia colonial

A proposta de venda da Embraer à Boeing é a consequência lógica da volta 
do Brasil a uma economia de cunho colonial, já que está alienando a última 
empresa brasileira de tecnologia de ponta. A Embraer é a maior exportadora de 
produtos de tecnologia do Brasil.

Nos últimos 20 anos, o país se tornou o maior produtor de alimentos e ener-
gia do planeta. Somos os maiores produtores de gado, soja, cana-de-açúcar, 
celulose, café, minérios, petróleo bruto. 

Em que resultou a privatização das empresas brasileiras?

a. A indústria brasileira de alta tecnologia está quebrando ou sendo comprada 
por multinacionais, enquanto cresce o agronegócio, a mineração e a produção 
de energia para alimentar o desenvolvimento dos países imperialistas;

b. voltamos a ser uma economia exportadora de alimentos e energia. A metade 
das exportações brasileiras se concentra em sete produtos básicos: soja, minério 
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de ferro, petróleo, carne, açúcar, celulose e café. A venda da Embraer para a Boeing, 
caso ocorra, culminará no processo de reprimarização da economia, já que a fabri-
cante de aviões é a maior exportadora de produtos manufaturados do Brasil;

c. das 100 maiores empresas operando no Brasil (que dominam quase a me-
tade de toda a riqueza do país), 76 são multinacionais ou de capital nacio-
nal associadas a multinacionais. Apenas 18 são 100% de capital nacional. Os 
grandes bancos internacionais dominam 57% do sistema financeiro brasileiro. 
As multinacionais dominam 70% do agronegócio. A privatização significou a 
desnacionalização das empresas e o capital internacional passou a dominar os 
principais ramos da economia brasileira;

d. a privatização das estatais significou superexploração e precarização geral do 
emprego. Basta ver que hoje o salário industrial no Brasil é mais baixo que o da 
China. Essa mudança se deu a partir de 2005.   

A venda da Embraer entregará ao inimigo de classe uma empresa de alta 
tecnologia, uma das poucas que restaram depois da privatização das telefôni-
cas, siderúrgicas, elétricas, aviação civil e toda a indústria de base que servia ao 
desenvolvimento do Brasil.

Caso tudo isso não tivesse caído nas mãos das multinacionais, tanto a Gol 
(que opera uma frota de 110 grandes aeronaves compradas da Boeing) quanto 
a TAM (que opera frota de 120 aviões comprados da Airbus) encomendariam 
seus aviões para a Embraer como estatal. Essas empresas comprarão 640 avi-
ões de grande porte, nos próximos 20 anos. Nenhum será da Embraer. O valor 
dessas compras permitiria à fábrica brasileira entrar na produção de grandes 
aeronaves com mais de 150 passageiros.

Isso tudo ocorreu porque a burguesia resolveu entregar o patrimônio público 
para as multinacionais. Desde 1500, essa burguesia surgiu ligada umbilicalmente 
ao capital internacional. Foi subserviente aos interesses do império português e, 
depois, ao imperialismo inglês e norte-americano. A privatização e a desnaciona-
lização da indústria brasileira deram um salto na submissão do Brasil ao imperia-
lismo. A burguesia nacional é sócia menor da exploração colonial do Brasil e está 
convertendo-se em capataz dos negócios das multinacionais. Os exemplos de 
Eike Batista e Joesley Batista mostram a verdadeira cara dessa burguesia. 

4. Quem são os donos da Embraer?

Os donos de 85% das ações da Embraer são grandes bancos internacionais: 
Brandes (15%), Mondrian (10%), BlackRock (5%), J. P. Morgan Chase Bank, 
Barclays Global Investors, Fidelity Management, Vanguard Emerging Markets, 
Morgan Stanley, Crédit Suisse, Templeton, Black River Global e um longo etc. 

Para se ter uma ideia de como eles governam a Embraer a favor dos seus 
próprios interesses: os investimentos para o desenvolvimento do projeto do 
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ERJ-145 foram da ordem de US$ 350 milhões. Para o desenvolvimento do ERJ-
140, gastaram-se US$ 45 milhões. O ERJ-135 levou outros US$ 100 milhões. 
Os novos jatos ERJ-170 e 190 exigiram um investimento de US$ 850 milhões. 
Esses projetos, que garantem o grosso das vendas, custaram um total de US$ 
1,3 bilhão. Os investimentos foram garantidos pelo Estado brasileiro.

Enquanto isso, os novos donos estrangeiros da Embraer levaram para fora do 
Brasil US$ 3,7 bilhões em lucros, entre 2001 e 2016. Se fosse usado no Brasil, 
esses recursos garantiriam o desenvolvimento de projetos importantes da Em-
braer, como aeronaves para mais de 150 passageiros ou mesmo a fabricação 
integral de caças modernos, que foram encomendados à sueca Saab.

A Embraer está tão desnacionalizada que contratou dois bancos americanos 
(Citibank e Goldman Sachs) para negociar sua venda à Boeing.

5. Por que a Boeing quer comprar a Embraer?

Porque é um bom negócio para a Boeing, que dominará o mercado mundial 
de aviões pequenos, de até 150 lugares. Pretende gastar US$ 6 bilhões para 
adquirir uma empresa que fatura cerca de US$ 7 bilhões por ano, com 18 mil 
funcionários e “que detém tecnologia para desenvolvimento e produção de avi-
ões comerciais, executivos, agrícolas e militares, além de peças aeroespaciais, 
satélites e monitoramento de fronteira. É, portanto, estratégica para o Brasil. 
Sua entrega, total ou parcial, representa risco à soberania nacional”. (MANIFES-
TO CONTRA A VENDA DA EMBRAER PARA A BOEING, 2018) 

A Boeing quer produzir tudo dentro do seu “interior”, pois terceirizou muito a 
produção nos últimos 20 anos, perdendo boa parte do lucro para seus fornece-
dores. Agora, está iniciando um movimento de verticalização da produção, isto é, 
quer produzir a maior parte das peças das suas aeronaves. A Boeing quer dobrar o 
faturamento em 10 anos e, para isso, tem que comprar empresas. Com a compra 
da Embraer, mata dois coelhos com uma só cajadada: entra na área de serviços e 
domina o mercado mundial de aeronaves pequenas. Além de tudo isso, a Boeing 
ganha, de prêmio extra, uma Embraer “enxuta”, que paga o pior salário e tem a 
maior jornada de trabalho dentre as quatro maiores do setor. 

O que o Brasil ganharia com esse negócio? A Boeing responde: “O Brasil po-
deria virar exportador de componentes de avião da Boeing” (GIELOW, 2018).

6. Garantias que constavam no edital de privatização 
estão sendo descumpridas

O governo de Michel Temer, combinado com a direção da Embraer, está en-
ganando a população quando fala sobre a ação golden share. Temer disse em 
várias oportunidades que não permitiria a “venda da Embraer”. Frase menti-
rosa, pois ele sabe que 85% das ações estão nas mãos de bancos estrangeiros.
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No edital de privatização, havia duas garantias (resultado da pressão pela 
sociedade, que desconfiava dos objetivos da privatização): 

a. a primeira é uma ação golden share, que dá ao governo o direito de veto à 
venda da Embraer ou em relação a questões de segurança nacional;

b. a segunda proíbe que a maioria das ações estivesse em mãos de estrangei-
ros: “A alienação de ações de empresas a pessoas físicas ou jurídicas estrangei-
ras não poderá exceder a 40% (quarenta por cento) do capital votante, salvo 
autorização legislativa, que determine percentual superior.”

A própria empresa reconheceu, em comunicado no dia 19/01/2006, que o 
“edital de privatização da companhia, publicado no Diário Oficial da União de 
4 de abril de 1994, limita a participação de acionistas estrangeiros a 40% do 
capital votante da Embraer. ”

A direção da Embraer, para manter as aparências de obediência à lei, criou 
em 2006 um mecanismo de votação nas assembleias de acionistas pelo qual 
o voto dos estrangeiros não pode superar 40% aos dos acionistas brasileiros. 
Ora, isso se trata de uma manobra jurídica. O edital proibia a estrangeiros deter 
mais do que 40% das ações com direito a voto e não que se reservaria 40% 
dos votos em uma determinada assembleia.

É essa proibição, estabelecida na privatização, que está sendo desrespeitada 
pela venda de 85% das ações para grandes bancos internacionais. A Embraer, 
desde 2006, não é mais uma empresa brasileira.

Portanto, a ação golden share deveria ter sido usada há 10 anos, já que hou-
ve mudança do controle acionário durante o governo do PT. Lula perdeu uma 
grande oportunidade para reestatizar a Embraer e defender a soberania nacio-
nal. Provavelmente, não quis se enfrentar com o governo dos Estados Unidos, 
com quem tinha ótimas relações.

7. Não basta o veto à venda: tem de nacionalizar e reestatizar a Embraer, sem 
indenização e sob controle dos trabalhadores

Se a burguesia nacional é incapaz de defender a indústria aeroespacial brasi-
leira e seu patrimônio mais importante, o corpo de operários, técnicos e enge-
nheiros, deve sair de cena e entregar para o Estado a gerência da empresa, sob 
controle da classe trabalhadora e suas organizações.

A Embraer deve ser brasileira, como a Boeing é dos Estados Unidos e a Air-
bus da França. O futuro da Embraer depende da sua reestatização.

Para não ser capturada pela Boeing ou Airbus, a única possibilidade é voltar a 
ser estatal, o que lhe garantiria investimentos e um mercado cativo, obrigando as 
empresas de aviação civil a comprar aviões da Embraer, sob pena de estatização.
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Assim, o Estado brasileiro, ao reestatizar a Embraer, somente estaria reaven-
do o controle de uma empresa que hoje é financiada com dinheiro público. 

Defendemos que o Estado brasileiro não indenize os atuais proprietários da 
Embraer, já que pagaram US$ 110 milhões e retiraram, na forma de lucros, US$ 
3,7 bilhões.

Aparentemente, a mudança de donos da Embraer não teria muitas conse-
quências para o país, mas não é assim: a venda para banqueiros estrangeiros é 
o resultado de um processo de recolonização do Brasil e de perda da soberania 
nacional.

Só a classe trabalhadora tem interesse no desenvolvimento do país e pode ga-
rantir a independência nacional, assumindo o controle da Embraer numa luta 
contra o capitalismo, rumo ao socialismo. 
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Sede da Embraer, em São José dos Campos: uma história de 49 anos que está sendo colocada em jogo
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Os verdadeiros controladores
da Embraer
Júlio Ottoboni1

Desde que a gigantesca e voraz norte-americana Boeing avisou ao mundo e 
ao mercado de capitais de que compraria a Embraer, a soberania nacional foi 
evocada diversas vezes -  de maneira errônea, equivocada e, algumas vezes, cor-
reta. Entretanto, essa evocação está se dando sob o ângulo da certeza de que 
a ex-estatal se manterá, mesmo por um fiapo de lona, sob domínio nacional, 
como se isso fosse possível num cenário de circo mambembe que se tornou o 
Estado brasileiro.  

Numa síntese rápida, a soberania de um Estado diz respeito aos poderes po-
líticos e de decisão dentro do território nacional, em especial no que se refere à 
defesa dos interesses do país. Isso funciona em alguns países, mas no Brasil não 
passa de mais uma mercadoria no balcão de negócios na grande feira livre que 
o país se tornou.  O anúncio da negociação para compra, que depois se trans-
formou em parceria e em seguida tornou-se uma joint-venture entre a Boeing 
e a Embraer, é mais um triste exemplo de como o patrimônio nacional - algo 
pertencente ao povo brasileiro - é tratado pelos donos do poder.

Nesta profunda dicotomia existente no país, entre coxinhas, mortadelas e de-
rivados, muita gente aplaudiu o interesse da Boeing como um reconhecimento 
da competência brasileira, o que mostra que o “complexo de vira-lata”, cunhado 
por Nelson Rodrigues, nunca esteve tão latente. Há ainda os que rememoram a 
frase do político e diplomata da ditadura militar Juraci Montenegro Magalhães. 
Ao ser nomeado embaixador nos Estados Unidos pelo general Castelo Branco, 
não se conteve e cunhou a frase: “O que é bom para os Estados Unidos é bom 
para o Brasil”. Opositores? Pouquíssimos. Algo nos impele a sermos o backyard 2  
da potência norte-americana. 

Se a opção for encontrar respostas para essa falta de relutância, os estudos 
podem fornecer alguns caminhos. A pesquisa conhecida como “Índice de Igno-
rância” coloca o Brasil numa condição assustadora.  Somos o segundo país do 

1Jornalista científico e editor da Revista Envolverde. Tem diversos cursos de especialização no INPE, ITA, 
Cemaden, Cptec, Observatório Nacional e FGV. Foi o primeiro repórter a divulgar que a Embraer demitiria 4 mil 
funcionários, em 2008. 
2Backyard é o termo em inglês para definir quintal (Nota da Editora)
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mundo em que as pessoas mais têm a percepção equivocada sobre a realidade. 
Pesquisa do Instituto Ipsos Mori, realizada em 38 nações, avalia o conhecimen-
to geral e a interpretação que as pessoas fazem sobre o país em que vivem. 
Nela, os brasileiros só ficaram à frente dos sul-africanos.  Mesmo sob esse em-
baralhamento cognitivo, a intenção é apresentar uma série de evidências sobre 
a Embraer pertencer à Boeing há um bom tempo.

Mesmo na debilidade republicana, existente desde sua constituição, dificil-
mente se encontrará na trajetória trôpega deste país um processo de desmonte 
como o que vem ocorrendo nos últimos tempos. Também nunca se usou tanto 
a baixa autoestima brasileira e seu analfabetismo político como ferramenta de 
contrapropaganda. Vender, saquear e destruir o patrimônio público são moti-
vos de aplausos, de pregações neoliberais e a plena aceitação da voracidade do 
capitalismo, de concentração de renda e poder sob comando de megacorpora-
ções internacionais.

A cada dia é mais evidente que a economia brasileira vem gradativamente 
reduzindo sua atividade industrial e acelerando o segmento financeiro. Foi o 
que o economista francês Thomas Piketty, autor do livro ‘O Capital do Século 
XXI’, alertou em relação ao perigo da financeirização da economia global. 

No Brasil, essa remodelagem cresce sem freio ou limites. Ano após ano, as 
instituições financeiras comemoram resultados espantosos. Em 2017, mesmo 
dentro de um processo recessivo, a combinação dos ganhos do Banco do Bra-
sil, Itaú Unibanco, Bradesco e Santander Brasil foi de R$ 16,4 bilhões, alta de 
14,6% em relação ao mesmo período do ano passado. Em lugar nenhum no 
mundo isso acontece com a voracidade daqui. O que isso tem a ver com a Em-
braer?  Absolutamente tudo, considerando-se que por um longo período o an-
tigo banco de investimentos Bozano Simonsen foi o principal gestor e acionista 
da empresa.  Desde 2000, a instituição foi incorporada pelo Banco Santander, 
mas manteve seu executivo Maurício Novis Botelho como presidente da Em-
braer e o grande arquiteto de sua internacionalização.

Com a reportagem do norte-americano The Wall Street Journal sobre a aqui-
sição da Embraer pela Boeing, a imprensa e autoridades brasileiras se mostra-
ram surpresas e indignadas, como se isso não fosse uma informação recorrente 
ao longo das duas últimas décadas. A ex-estatal brasileira foi sendo cuidadosa-
mente preparada para ser comprada por algum grande grupo estrangeiro. O 
primeiro aceno veio da França, pela Dassault. Depois, com a aproximação da 
Boeing, os franceses desistiram e a negociação avançou rapidamente.

A possibilidade surgiu logo em 1997, por uma lei assinada pelo presidente 
Fernando Henrique Cardoso, que diminuía as exigências para internacionalizar 
o capital das antigas estatais com controle do governo, como a Embraer, com 
as ações golden share. Elas foram drasticamente reduzidas, tanto em número 
quanto no poder de veto. Pela legislação, os militares tinham apenas o poder 
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de interferir em programas de aeronaves militares e que estivessem ligados à 
soberania nacional, apesar do termo ‘soberania’ nunca surgir nos textos da gol-
den share.

A Lei 9.491/97 foi feita sob encomenda a pedido dos novos controladores, 
como o Banco Bozano Simonsen, que atendia carteiras de investidores e inte-
resses internacionais. Na época, já se especulava que a Boeing teria comprado 
parte da Embraer via fundos de pensão norte-americanos, utilizando-se do Bo-
zano Simonsen. Afinal, não havia sentido um banco se manter dentro de um 
mercado tão volúvel como o aeronáutico, sem respaldo do setor.

Basta saber que a ação especial pertence à República Federativa do Brasil e 
nunca foi exercida, mesmo com a mudança de nome e transferência do con-
trole acionário.  A golden share é uma ação especial com “os mesmos direitos 
de voto dos detentores das ações ordinárias. Além disso, a ação especial dá ao 
seu detentor direito de veto em relação às seguintes ações sociais:  mudança de 
denominação da companhia ou de seu objeto social; alteração e/ou aplicação 
da logomarca da companhia; criação e/ou alteração de programas militares, 
que envolvam ou não a República Federativa do Brasil; capacitação de terceiros 
em tecnologia para programas militares; interrupção de fornecimento de peças 
de manutenção e reposição de aeronaves militares; transferência do controle 
acionário da Companhia.”  (EMBRAER, 2018)

Com a golden share mais permissiva, restrita aos aviões, projetos militares e 
algumas questões menores, a ex-estatal avançou rapidamente em seus planos 
de internacionalização.  A mudança na lei tinha motivações fortes que deixa-
ram de lado a soberania ou qualquer outro interesse pátrio diante dos apelos 
estrangeiros. 

O ano de 2006 é crucial para se entender a reestruturação societária e pro-
dutiva da Embraer e o rumo que a empresa tomaria. Ele começa com a pulve-
rização do capital: mais de 72% das ações foram parar em mãos estrangeiras, 
enquanto a Lei 8.031 do Programa Nacional de Desestatização, o Edital de 
Privatização da Embraer e o Estatuto da Empresa fixam o volume máximo em 
40%. O atual edital da Embraer confere os 40% apenas ao poder de voto em 
assembleia e não sobre o controle acionário. O controle da Embraer salta defi-
nitivamente de mãos, sob as barbas da Presidência da República.

Em 2006, a direção da Embraer alterou o nome da empresa para Embraer 
S.A. e transferiu a fábrica do avião militar Super Tucano para os Estados Unidos, 
um projeto militar fundamental para o país. Em momento algum, o governo 
acenou com seu poder de veto. Isso na reeleição do presidente Lula, que em 
1994 defendia a manutenção da empresa como estatal.  Como presidente, Lula 
nunca mencionou que usaria o poder de veto da golden share para impedir a 
transferência da fábrica e a alteração do nome da ex-estatal. 
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No mesmo ano, em algo mais próximo da hipocrisia do que da ironia, já no 
vigor de seu segundo mandato como presidente da República, Lula foi pessoal-
mente cumprimentar o engenheiro Ozires Silva, em um evento com empresá-
rios em São Paulo. “Ele pegou no meu braço e disse: ‘companheiro, eu sempre 
apoiei as privatizações que deram certo’”, recordou-se Ozires ao comentar à 
imprensa os bastidores da privatização. Ele faz questão de frisar que o processo 
durou exatos 1.254 dias.  (SILVEIRA, 2014)

Em entrevista concedida a este autor, nos anos 1990, Botelho3  já dizia: “a 
Embraer está se tornando apetitosa para os investidores estrangeiros”. O poder 
de restringir ações militares das ações com direito a voto e veto não impediu 
que a fábrica dos Super Tucano rumasse para os Estados Unidos e a Boeing se 
tornasse a principal parceira do cargueiro KC-390. Mas os próprios dirigentes 
da Boeing depois comentaram: “O Gripen é praticamente da Boeing, quase 
tudo nele fomos nós que desenvolvemos, então estamos mais dentro do que 
nunca deste programa”.

Ainda em 2006, a Embraer, já com os altos e baixos do mercado civil e mili-
tar, principalmente com o governo federal arquivando e depois recolocando o 
programa FX-2 como estratégico, concluiu uma fase e ingressou em outra.  O 
presidente da empresa, Maurício Botelho, afirmara que se tratava da mudança 
mais importante desde a privatização: a Embraer entrava no Novo Mercado 
da Bolsa de Valores de São Paulo e pulverizava seu capital.  Isso sob a concor-
dância plena do Estado brasileiro, principal investidor na fase pós-privatização, 
especialmente via BNDES. Os dirigentes do banco chegaram a reclamar que 
operavam apenas para a empresa, deixando outras sem linhas de crédito para 
exportação.

As duas grandes reestruturações ocorreram entre 2006 e 2009. No meio 
dessa fase, o especialista em negociações financeiras e presidente da Embraer 
privatizada, Maurício Botelho, deixa a empresa e passa a presidência para um 
engenheiro formado pelo ITA e criado dentro da estrutura da antiga estatal, 
Frederico Curado.

A primeira mudança aconteceu no âmbito financeiro e buscou valorizar a 
parte acionária. As ações foram pulverizadas e o nome da Empresa Brasileira 
de Aeronáutica S.A (Embraer) foi trocado para apenas Embraer S.A. Um golpe 
que teve pouca repercussão - apenas entre os mais conservadores e atentos. Ali 
estava a nova marca internacional e a abolição do vínculo com o Brasil.

3 Maurício Botelho ocupou cargo de diretor-presidente da Embraer entre 1995 e 2007. Permaneceu no 
Conselho de Administração até 2012. (Nota da Editora).
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Em 2006 todas as ações passaram a ser ordinárias, o que confere perda da 
figura do acionista controlador. O capital da Embraer foi incrementado por um 
‘dinheiro novo’, entretanto bem calçado no Estado brasileiro. Mesmo com o 
mercado de ações da indústria aeronáutica paralisado com a crise financeira 
mundial, em fevereiro a Janus Capital (EUA) saiu de 5,2% para 6,3% e am-
pliou em março para 10,5%. No dia 19 de março de 2009, um mês após as 
4.300 demissões, o fundo de investimentos do banco britânico Barclays com-
prou 9,3 milhões de ADRs (American Depositary Receipts – Bolsa de NY), que 
correspondem a 37 milhões de ações ordinárias, ou seja, 5,01% das ações da 
Embraer.

Em fevereiro de 2009, a Thornburg Investiment adquiriu 5,1% das ações.  
Todas essas aquisições foram, surpreendentemente, com o mercado paralisado 
e com a direção da Embraer dizendo que não se recuperaria pelos próximos 
três anos. Tanto na Bolsa de NY (51,7%) como na Bovespa (48,3%), a maioria 
absoluta dos acionistas era de estrangeiros, o que deixa 72.3 % das ações da 
Embraer em mãos de entidades externas.  A razão desse avanço na compra 
das ações é a garantia de que em caso de readequação do controle acionário, 
a União seria a responsável pela recompra a taxas bem mais altas do que as 
pagas. Isso vale até hoje.

A segunda fase da reestruturação foi de caráter produtivo.  Na primeira gran-
de crise de imagem, Frederico Curado, um evangélico recém-convertido, pu-
blica no jornal interno da empresa uma mensagem enigmática dizendo que a 
companhia estava entregue “nas mãos de Deus”.  Algo que impactou demais 
toda a companhia, principalmente seus funcionários, pois nunca um dirigente 
da Embraer usou da religião ou do misticismo para informar uma questão de 
ordem econômica e trabalhista.

Os planos da demissão em massa foram descobertos pela imprensa, em ou-
tubro de 2008, e passaram a ser investigados. O jornal Gazeta Mercantil publi-
ca uma vasta reportagem em meados de dezembro, pois as demissões estavam 
para ocorrer no recesso do final de ano.  Por telegrama, a direção da Embraer 
informaria entre o Natal e Ano-Novo os que deixariam a empresa. Curado pas-
sa a negar com veemência as demissões, chamando as informações de levianas 
e especulativas, que pretendiam apenas comprometer a imagem da Embraer. 

Sob a justificativa da crise global de 2008-09, a Embraer demitiu mais de 4,3 
mil trabalhadores, em fevereiro de 2009.  Entre dezembro de 2008 e fevereiro 
de 2009, foram demitidos 4650 funcionários. Com um detalhe: só perderam 
seus empregos os trabalhadores brasileiros. Nenhum dos EUA, China ou Portu-
gal.  A direção estava pressionada a remeter seus lucros para conter o crash dos 
Estados Unidos, que inclusive afetou a Boeing.  Naquele mesmo ano, a Embraer 
bateu o recorde de produção, com 244 aeronaves entregues. Em 2010, foram 
produzidas 281. Em 2007, a empresa distribuiu 75,67% do lucro aos acionis-
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tas, enquanto o exigido por lei é 25%.

A confirmação de que os Estados Unidos dão as cartas: o governo norte-
americano aprovou a venda de 12 aviões militares Super Tucano A29 da Em-
braer para a Nigéria, que também receberá armamentos. O negócio foi apro-
vado pelo presidente Donald Trump após ter sido congelado no governo de 
Barack Obama.  Além de vetar vendas para a Venezuela, o Departamento de 
Justiça dos EUA interferiu diretamente em negócios sob suspeita de corrupção 
com a República Dominicana, Moçambique, Índia e Arábia Saudita.

Se isso não bastasse, em dezembro de 2014, um dos maiores desafetos dos 
norte-americanos,  o vice-premier e ministro da Defesa da Rússia, Dmitry Ro-
gozin, foi impedido de entrar na sede da Embraer. Lá, ele participaria de uma 
reunião sobre o projeto do avião comercial que ambos países projetavam para 
atender os integrantes do Brics. Nenhum dirigente da ex-estatal sequer apa-
receu no portal da empresa para se explicar. Passado o impacto da recusa, o 
próprio dirigente russo admitiu que “a Embraer tomou essa atitude por ser uma 
empresa norte-americana, entendemos isso.” (DEFESANET, 2017)

A situação administrativa da Embraer chegou ao ápice da desconfiança 
quando o Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DoJ) definiu, em janei-
ro de 2017, que o advogado Alex Rene, do escritório americano Ropes&Gray, 
será o monitor externo da Embraer. Rene vigiará a fabricante de aviões pelos 
próximos três anos, fiscalizando as regras de compliance que serão implantadas 
na companhia. Sua função também é reportar qualquer indício de corrupção.

Entre as ações externas e de saneamento da Embraer, esteve a troca de grande 
parte de seus executivos, incluindo o presidente Frederico Curado. A companhia 
estava figurando em denúncias e investigações pelos EUA sobre corrupção. Pos-
tura estranha para uma empresa que jura ser brasileira, mesmo tendo 85% de 
seu capital em mãos estrangeiras. A própria Boeing mostrou seu descaso com as 
“regras” da ex-estatal ao informar que a divisão militar da Embraer está em seu 
rol de preferências e qualquer negociação mais avançada manterá essa possibili-
dade. Outro ponto: não aceita qualquer impedimento pela golden share. 

“O quadro do mundo que é apresentado às pessoas não tem a mínima re-
lação com a realidade, já que a verdade sobre cada assunto fica enterrada sob 
montanhas de mentiras.” O comentário é de Noam Chomsky, um dos maiores 
pensadores dos últimos 100 anos, professor do MIT e um dos mais respeitados 
intelectuais do mundo. 

A Embraer é venerada como o exemplo do ‘Brasil que deu certo’, numa es-
pécie de redenção ao fracasso nacional, a apatia manifesta de um povo cada 
vez mais alienado e seu apego crescente ao grotesco e à ignorância.  O quadro 
é de um país de economia extrativista e agrária, de baixíssima capacitação in-
telectual, científica e tecnológica.  Basta dizer que as exportações em 2017 se 
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concentraram em minério de ferro, soja, carne e óleo bruto de petróleo. 

O caso Embraer comprova a inversão de valores. O país que investiu muito 
dinheiro, tempo e energia para construir algo com alto valor agregado e que 
pertencia ao povo brasileiro prefere se iludir com discursos de empulhadores 
oficiais. Depois, esse mesmo Estado a estrangulou economicamente, chegando 
ao absurdo de tornar inviável para a Embraer vender sequer uma aeronave para 
empresas brasileiras. O governo argumentava que a situação da estatal era gra-
víssima e a solução seria a privatização. Com a Embraer vendida, o Estado volta 
a despejar dinheiro público na companhia e mente ao dizer que a impedirá de 
passar para controle estrangeiro. 

A privatização salvou a Embraer da falência programada por quem a gerou, 
o Estado brasileiro. Mecanismo de controle e de veto, a ação Golden share foi 
incluída na privatização e nunca foi usada. Os Estados Unidos já vetaram inú-
meras negociações da empresa e ainda colocaram um interventor para acom-
panhar sua administração, cada vez mais longe do Brasil e não mais presente 
em sua sede, em São José dos Campos.

A questão é simples: se o governo dos Estados Unidos tem a prerrogativa de 
vetar e autorizar vendas da Embraer, exigir investimentos em solo americano e 
ainda investigar e punir a Embraer por casos de fraude e corrupção, então quem 
é o verdadeiro dono da companhia?  

A transferência do controle da Embraer é um fato consumado há vários anos, 
quando seu capital foi pulverizado nas bolsas de Nova York e de São Paulo. 
Desde os anos 2000 e com maior agressividade a partir de 2009, depois da 
demissão histórica de 4,3 mil empregados brasileiros, mais de 70% das ações 
ficaram com estrangeiros, principalmente com entidades dos Estados Unidos. 
Hoje já bate na casa dos 85%. 

Para finalizar, uma breve projeção, mesmo que um tanto ficcional: qual seria 
a reação dos norte-americanos se fosse anunciada venda da Boeing para os 
chineses? Com certeza, seria algo muito diferente da nossa.
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Apresentação do avião Bandeirantes, em 1969, na cidade de Bauru
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Quando foi anunciada publicamente a discussão entre a Boeing e a Embraer 
sobre uma possível “combinação” dos negócios, no final de dezembro de 2017, 
já estava à vista o que pode ser a última etapa da desnacionalização da empresa 
brasileira. Será um golpe duro, que deve ser repelido. Para além disso, é preciso 
entender quais são as relações que a Embraer estabelece com a economia bra-
sileira, de modo a fazer com que a negação da venda possa se tornar a afirma-
ção de uma empresa nacional. Isso só possível através de uma reorientação da 
empresa, para longe da estratégia financeira de geração de resultados para os 
acionistas e produtiva que a vincula somente a fornecedores estrangeiros.

 A Embraer nasceu como fruto de um conjunto de fatores: a existência 
de uma base qualificada de técnicos e engenheiros, formados no ITA e/ou tra-
balhando no CTA, com bom trânsito pela FAB; um contexto econômico favorá-
vel (“Milagre Econômico”); um mecanismo de renúncia de Imposto de Renda, 
que poderia ser revertido para investimento em ações; o poderio dos militares 
durante a Ditadura de 1964; a existência de alguma base industrial que dava 
maior suporte, entre outros2. Além disso, é fundamental olhar para como as 
tentativas anteriores de industrialização aeronáutica refletiram na estratégia co-
locada em prática pelos fundadores da empresa.

 Ao longo dos anos 1930 a 1960, houve inúmeras experiências para pro-
duzir aviões em série no país, mais ou menos longevas ou exitosas, mas que 
fracassaram no final: a Fábrica Brasileira de Aviões, a Fábrica do Galeão, a Com-
panhia Aeronáutica Paulista, a Fábrica Nacional de Motores, a Fábrica de Lagoa 
Santa, a Neiva, entre outras3. Em todas elas, pesaram as debilidades de uma 
economia subdesenvolvida – que persistem até hoje: a concentração da renda, 
o mercado pequeno, a precária base técnica e industrial, a fragilidade do Estado 
e a inexistência de uma burguesia nacional, vinculada ao mercado nacional e 
desejosa de crescer junto com o país. E isso condicionou duas características da 
Embraer. Primeiro, ela surgiu como uma empresa estatal, após a equipe liderada 

Embraer, desnacionalização e 
soberania nacional
Artur Monte Cardoso1

1Economista, Doutor em Ciências Econômicas pela Unicamp (fevereiro/2018) com a Tese “A Embraer e a 
questão nacional”. Contato: arturmoca@gmail.com
2Maria Cecília Spina Forjaz. As origens da Embraer. Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 17, n. 1 (pp. 
281-298). 2005. E ainda: Fernando Sarti e Marcos José Barbieri Ferreira. Evolução da Indústria Aeronáutica 
Brasileira entre as décadas de 1930 e 1980: estrutura de mercado e capacitação tecnológica. Revista da UNIFA. 
Rio de Janeiro, Vol. 25, n. 31. (dez. 2012). P. 101-110.
3Roberto Pereira de Andrade. A Construção Aeronáutica no Brasil. 1910/1976. São Paulo: Editora Brasiliense, 1976.
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por Ozires Silva fazer várias tentativas de atrair empresários para assumir a produ-
ção do Bandeirante, todas em vão. Segundo, ela nasceu especializada em projeto 
e montagem, sem o desejo de constituir uma indústria aeronáutica integrada ou 
verticalizada – fator ao qual se atribuía parte dos fracassos anteriores.

 No debate público atual, é muito difundido o mito de que o período estatal 
foi um “mal necessário” para o nascimento da empresa, cujo sucesso só veio após 
sua privatização, em dezembro de 1994. Nada mais falso. Essa narrativa ignora 
um processo longo e penoso de dificuldades, fracassos e sucessos no aprendizado 
de tecnologias de projeto e de produção e a criação de experiência na venda de 
aeronaves e de serviços. Em todo esse período, muitos recursos públicos foram 
investidos em financiamentos, compras e vários tipos de apoio, do técnico ao di-
plomático, tendo como resultado aviões de qualidade e sucesso comercial, como 
o Bandeirante e o Brasília. Mesmo no ápice da sua crise, no início dos anos 1990, 
boa parte do que viabilizou a recuperação posterior à privatização já havia sido 
feita: a Embraer foi entregue em leilão já “saneada”, com uma dívida reduzida – 
parte assumida pelo governo – e com o projeto do ERJ-145, o primeiro sucesso 
da empresa na fase privada, em fase adiantada. E até os dias de hoje a empresa 
conta com financiamentos públicos para o desenvolvimento de aeronaves e para 
exportações, além dos programas de aquisição de modelos militares – basta ver 
o  cargueiro KC-390, que teve injeção de bilhões de reais em recursos públicos. 
Contudo, não somente não há mais orientação pública sobre a empresa, como 
ela vem sendo progressivamente desnacionalizada.

 Pelo menos dois fatores são importantes para explicar a desnacionaliza-
ção em curso da Embraer, que pode ser concluída com a venda para a Boeing: 
a lógica que norteia a gestão dos acionistas após a privatização e a estratégia 
produtiva que deriva daí. Desde a privatização, o consórcio vencedor do lei-
lão de 1994, liderado pelo grupo Bozano Simonsen com fundos de pensão 
de empresa estatais, impôs uma gestão típica do capitalismo contemporâneo: 
reestruturação produtiva, enxugamento de pessoal e terceirização junto com 
mudanças organizacionais e novas tecnologias de produção. Seu objetivo final 
era maximizar o resultado para o acionista, valorizando suas ações e pagando 
bons dividendos. Paralelamente, foi sendo incentivada a divisão do controle da 
empresa com muitos outros acionistas, inclusive estrangeiros, o que ocorreu 
com a abertura do capital na Bolsa de Nova Iorque. Em 2006, a pulverização 
do controle foi institucionalizada, levando progressivamente à situação atual, 
em que a maioria do capital é negociado nos Estados Unidos e é de posse de 
estrangeiros4 . Mesmo que os acionistas nacionais sejam maioria nos votos da 

4 Lívia de Cássia Godoi Moraes. Pulverização de capital e intensificação do trabalho: o caso da EMBRAER. 
2013. 353 f. Tese (Doutorado em Sociologia) – Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Filosofia e 
Ciências Humanas, Campinas, SP
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Assembleia Geral da empresa, é claro que os interesses das instituições finan-
ceiras estrangeiras é levado em conta nas decisões do Conselho e da Diretoria. 
Então, o primeiro vetor de desnacionalização é uma gestão condizente com 
a financeirização, o padrão sistêmico de acumulação e riqueza do capitalismo 
contemporâneo que submete tudo e todos aos resultados para os acionistas e 
aos humores dos “mercados”.

 O segundo ponto está em quais relações a empresa estabelece com o 
espaço econômico brasileiro. Por se tratar de uma empresa especializada desde 
o seu nascimento, o desenvolvimento de uma cadeia nacional de fornecedo-
res nunca foi prioridade. Mesmo quando houve programas específicos, nunca 
se chegou a criar empresas capazes de fornecer subsistemas ou sistemas com 
projeção internacional. Durante o desenvolvimento e produção do ERJ-145, na 
transição da empresa estatal para a privada, foi implementada a estratégia das 
“parcerias de risco”, onde a brasileira selecionou fornecedores que pudessem 
investir recursos e tecnologia durante o desenvolvimento em troca da exclusi-
vidade no fornecimento. A partir daí, o número de empresas fornecedoras caiu 
drasticamente, com a Embraer dando preferência para as grandes empresas 
transnacionais. O resultado só poderia ser a desqualificação das empresas na-
cionais, relegadas, em sua maioria, à condição de subcontratadas precárias5 . A 
despeito do resultado do sucesso da Embraer que é condensado dentro da em-
presa, uma parte relativamente baixa do valor de uma aeronave é revertida em 
renda e em empregos no país. E as parcerias de risco, ao manterem a Embraer 
especializada, garantem maior controle dos acionistas nos resultados que dela 
pretendem extrair.

 Surge, daí, um paradoxo. A Embraer é a maior empresa brasileira em um 
setor de alta tecnologia, posto construído pelo esforço dos técnicos, operários 
e engenheiros da empresa em um longo processo de aprendizado. Disso resulta 
que ela se projetou, progressivamente, como uma multinacional, bem-sucedida 
nos seus nichos de atuação. 

5Ruy Quadros et al. Mapeamento da Cadeia Produtiva Aeronáutica Brasileira (CAB). In: Guilherme 
Castanho Franco Montoro e Marcio Nobre Migon. Cadeia produtiva aeronáutica brasileira: oportunidades 
e desafios. Rio de Janeiro: BNDES, 2009. Vanessa de Lima Ferreira; Mario Sergio Salerno; Paulo Tadeu de 
Mello Lourenção. As estratégias na relação com os fornecedores: o caso da EMBRAER. Gest. Prod., São 
Carlos, v. 18, n. 2, p. 221-236, 2011.
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Contudo, ao contrário do que ocorreu historicamente em outros países, esta 
empresa não se afirmou enquanto parte de uma indústria nacional vinculada 
ao mercado nacional (e daí para o global), como Boeing e Airbus. O resultado 
do crescimento da empresa nos últimos anos sempre “escapa” para os fornece-
dores externos e para os acionistas. A empresa se remete aos países centrais, que 
ditam os padrões tecnológicos e produtivos, os mercados, as escalas produtivas 
e financeiras. Isso se vê pelas iniciativas de transferir linhas de produção para a 
China (ERJ-145) e para os Estados Unidos (Aviões Executivos e Super Tucano) ou 
pela dependência que se estabelece dos fornecedores ou parceiros estrangeiros.

 Sem estar vinculada à indústria brasileira nem ao mercado brasileiro, o 
único interesse que resta a uma empresa guiada pelos interesses de financistas, 
em sua maioria estrangeiros, é explorar a força de trabalho brasileira e obter 
benefícios do Estado. As práticas da empresa com relação às negociações sin-
dicais, às demissões, à jornada de trabalho e diferenças de salários para outros 
países estão fartamente documentadas pelo Sindicato dos Metalúrgicos de São 
José dos Campos e outros trabalhos6. Quanto ao Estado, a empresa obtém 
parcela significativa dos financiamentos no Brasil, pelo BNDES e FINEP. E qual 
é o retorno para o país? Relativamente restrito aos seus trabalhadores e outros 
da cadeia operando no país.

 A lógica das empresas transnacionais transcende e atropela os interesses 
nacionais. Esse tipo de empresa controla recursos financeiros, produtivos e os 
trabalhadores em todo o mundo e os organizam segundo seus interesses7. Na 
indústria aeronáutica, isso é ainda mais forte, já que a competição se tornou 
muito acirrada, com a inovação exigindo empresas maiores, construídas com 
fusões e aquisições – sempre com o apoio dos governos de cada país8. O que 
nós, brasileiros, precisamos saber é que isto é absolutamente coerente com o 
capitalismo global e não há nada de errado nisso, do ponto de vista da grande 
empresa e de seus acionistas. Mas isso se confronta diretamente com os inte-
resses do Brasil e dos trabalhadores da Embraer e de empresas fornecedoras. 
Daí que precisemos lutar contra essas várias desnacionalizações da Embraer, 
contra a sua lógica transnacional e do grande capital.

6Nazareno Godeiro (Org.) A Embraer é nossa! Desnacionalização e reestatização da Empresa Brasileira de 
Aeronáutica. São Paulo: Editora Sundermann, 2009.
7Celso Furtado. “O capitalismo pós-nacional”. In: Prefácio à nova economia política. Rio de Janeiro: Paz e 
Terra, 1977.
8Sobre a indústria aeronáutica, ver Marcos José Barbieri Ferreira (2009). Dinâmica da Inovação e 
mudanças estruturais: um estudo de caso da indústria aeronáutica mundial e a inserção brasileira. 2009. 
257 p. Tese (Doutorado em Economia) – Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Economia, 
Campinas, São Paulo.
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 A Embraer faz parte de uma mudança maior que ocorre no Brasil. De 
uma iniciativa nacional de produção de aeronaves para as necessidades do país, 
ela se tornou uma instância da indústria internacional dentro do Brasil, uma es-
pécie de enclave controlado pelo grande capital estrangeiro. É um ótimo retrato 
da desindustrialização que ocorre e que está condenando o país ao desastre 
social. Estamos passando por um processo de reversão neocolonial9 , em que 
o nosso país será incapaz de colocar limites ao capitalismo transnacional, que 
aqui dentro opera de maneira selvagem, sem quaisquer vínculos ou pudores, 
em associação com os empresários locais e os governos. Enquanto isso, a po-
pulação é relegada à insegurança do desemprego, da precarização e da falta de 
serviços públicos e direitos essenciais.

 A tarefa imediata do povo brasileiro e dos trabalhadores da Embraer, 
que são lideranças legítimas deste processo, é impedir a venda da Embraer para 
a Boeing e repelir outras investidas como essa. Se a Embraer hoje já é pratica-
mente uma empresa estrangeira operando no país, esse novo passo seria ainda 
mais desastroso, implicando aos poucos a perda do conhecimento técnico e 
das instalações produtivas e dos empregos. Ao barrar essa investida imperialista 
sobre o Brasil, daremos um recado claro de que desejamos e podemos mandar 
em nosso próprio nariz.

 Na sequência, e tão logo quanto possível, é preciso que se constitua um 
movimento de todas as partes interessadas e alinhadas ao desenvolvimento da 
indústria aeronáutica, da tecnologia nacional, da defesa e da soberania do país 
para traçar uma agenda de discussões e para gerar proposições. Quando bar-
rarmos a venda, a Embraer ainda estará em um cenário competitivo difícil, em 
que o Brasil não pode concorrer em inovação e capacidade financeira contra os 
EUA ou a Europa. Será uma transição difícil e incerta, que provavelmente passa-
rá pela renacionalização de seu controle. O importante é que possamos chegar 
a uma empresa em que exista também uma orientação estratégica para produ-
tos e tecnologias de interesse nacional e a criação de fornecedores e empregos 
no país. Isso só é viável se este movimento participar do processo de revolução 
brasileira, que é a única saída construtiva para a crise em que se encontra o país, 
permitindo que nossa sociedade possa ter soberania, democracia e igualdade.

9Plínio de Arruda Sampaio Júnior. Globalização e reversão neocolonial: o impasse brasileiro. In: Guillermo 
Hoyos Vásquez. Filosofía y teorías políticas entre la crítica y la utopía. Buenos Aires: CLACSO, Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales, 2007.
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O modelo Phenom já está sendo produzido pela Embraer nos Estados Unidos
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As negociações entre a Embraer e a norte-americana Boeing, com possibi-
lidade de venda da empresa de aviões brasileira, representa um grave golpe 
contra o país. Na prática, o que está em jogo é a desnacionalização total da 
Embraer, com a entrega ao capital estrangeiro.

A Embraer foi fundada com dinheiro do povo brasileiro, foi um investimento 
pesado feito em 1969. Durante todos estes  anos, a empresa recebeu subsídios 
do governo brasileiro. A Embraer é um empresa construída e mantida com di-
nheiro nacional. 

É uma empresa capaz de dominar todo o ciclo de construção do avião, do 
desenho na prancheta ou CadCan até o momento de colocar a aeronave no ar. 
O número de países que possuem esta capacidade  é muito reduzido. Além do 
Brasil, apenas um seleto grupo, em sua maioria considerados grandes potências 
mundiais, fabricam aviões. Alguns exemplos: Estados Unidos, Canadá, França, 
Holanda, Inglaterra, Rússia, China e Japão.  Países como Argentina e Chile che-
garam a produzir aeronaves, mas deixaram de fazê-lo há muito tempo.   

O imperialismo tenta impedir que o Brasil continue fabricando tecnologia de 
ponta, assim como já acabou com a fabricação de tanques quando, por impo-
sição, obrigou o fechamento da Engesa, no inicio da década de 19902 . Na di-
visão internacional do trabalho, a posição do imperialismo, com a colaboração 
da burguesia brasileira, é que nosso país produza apenas comodities, ou seja, 
apenas produtos primários. Por isso, nos últimos 30 anos, temos assistido a uma 
forte desindustrialização. Todo o avanço tecnológico está praticamente nos paí-
ses chamados centrais. Esses países também recrutam os melhores profissionais 
de todo o mundo, incluindo um considerável contingente de brasileiros forma-
dos em nossas universidades. O Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA) é 
um grande celeiros de cérebros para o Canada, França e EUA, sustentado com 
recursos de todo o povo brasileiro.

Compra da Boeing é golpe final para 
desnacionalização da Embraer. 
Nossa luta é pela reestatização!
Toninho  Ferreira1

 1Ex-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região, ex-trabalhador da 
Embraer e suplente de deputado federal pelo PSTU.
 2A Engesa foi uma empresa brasileira focada no setor Bélico, fundada em 1958. A Engesa produzia 
veículos militares como o EE-9 Cascavel e o EE-11 Urutu. Chegou a vender seus produtos para 18 países. 
Decretou falência em 1993, depois de uma série duvidosa de rompimento de contratos, em que o governo 
dos EUA parece ter sido protagonista. (Nota da editora)
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A nossa inteligência parece ser o principal interesse da Boeing. A gigante pre-
tende adquirir os setores de  engenharia e  projeto da Embraer e transformá-la 
em uma mera montadora, como acontece com as fabricantes de automóveis. 
Todos sabem que o setor pensante das montadoras não está em solo brasileiro; 
apenas montamos os automóveis com nossa mão de obra barata. Por isso, so-
fremos um atraso absoluto em relação ao carro elétrico e veiculos autônomos, 
que muito em breve estarão rodando em todo o mundo. 

Se a Embraer for vendida, talvez sua produção não seja mais no Brasil, à 
medida que a posição de Donald Trump é manter um protecionismo às empre-
sas norte-americanas. O livre comércio é uma balela, somente praticado pelos 
países emergentes; os países centrais protegem sua indústria. Não é à toa que o 
presidente norte-americano acaba de sobretaxar o aço que entra nos EUA. 

O empresariado brasileiro  é muito covarde para enfrentar uma questão des-
te naipe. É assombroso ouvir  de influentes empresários da região, como   fa-
bricantes de peças para a Embraer e dirigentes do Ciesp (Centro das Indústrias 
do Estado de São Paulo), de que a fusão será boa porque suas empresas irão 
produzir nos EUA. Nada tão ingênuo. É mais provável que desapareçam. São 
incapazes de se aliarem aos trabalhadores; preferem se aliar  ao gigante que, na 
prática, irá destruir essas mesmas empresas da região.

Diferente do que a Boeing, Embraer, o governo Temer e os defensores dessa 
negociação tentam fazer parecer, não há vantagens para o Brasil. Temos a tercei-
ra maior fabricante de aeronaves comerciais do mundo, que cumpre um papel 
estratégico para o país no desenvolvimento de tecnologia de ponta. A venda ou 
fusão da empresa representaria um prejuízo sem precedentes à nossa soberania 
e desenvolvimento tecnológico e científico.  Qualquer proposta dessas significa, 
na prática, o fim da Embraer.

Não é à toa que os países imperialistas não abrem mão de grandes empresas 
desse segmento. Ao contrário, têm fortes políticas para manter e desenvolver 
suas fabricantes nacionais de aviões e avançar sobre as empresas de outros pa-
íses, como estão fazendo contra a Embraer.

A venda para a Boeing concretizaria o processo que começou com a privati-
zação, em 1994, e avançou ao longo dos últimos anos com a transferência da 
maioria das ações da Embraer para estrangeiros. O resultado é a sua desnacio-
nalização cada vez maior.

Há vários anos, as ações da empresa são negociadas nas bolsas de valores, 
como a de São Paulo e Nova Iorque, e estão nas mãos de grandes fundos de in-
vestimento e bancos norte-americanos. Somando as ações em mãos de Oppe-
nheimer, Thornburg, J. P. Morgan, Vanguard Emerging Markets, Fidelity Global 
Funds, com as ações de posse de investidores em Nova Iorque (“NYSE Outros”), 
53% das ações estão em mãos estrangeiras.
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Nos anos que antecederam a privatização, já havia estudos demonstrando 
que o mercado em que a Embraer atua cresceria consideravelmente, e assim 
aconteceu. Junto ao seu crescimento, a Embraer também passou a adotar uma 
política de desnacionalização cada vez maior por meio da transferência de par-
te de sua produção para o exterior, como é o caso dos jatos Legacy e Phenom 
para os Estados Unidos. Parte das peças do cargueiro militar KC-390 também 
está sendo produzida fora do país. Portanto, o que vemos é que a direção da 
empresa toma suas decisões subordinadas aos interesses de grandes grupos 
internacionais e bancos estrangeiros, o que evidentemente não coincide com 
os interesses do Brasil e, muito menos, dos trabalhadores.

A Embraer foi privatizada, no governo FHC, a preço de banana, por irrisórios 
R$ 154 milhões pagos em moedas podres e nunca deixou de depender do fi-
nanciamento do governo brasileiro. 

A empresa é uma das principais beneficiadas por recursos do BNDES. Le-
vantamento do site Congresso em Foco revelou que, entre 2009 e o primeiro 
trimestre de 2014, a Embraer abocanhou 40% (US$ 4,9 bilhões) dos financia-
mentos ao exterior feitos pelo banco público.  Os lucros são privados, mas o 
dinheiro que financia as vendas sempre foi público.

A concretização de uma eventual venda ou fusão com a Boeing depende do 
aval do governo brasileiro. O que não é nada animador, afinal, apesar de Temer 
ter dito publicamente que a perda de controle da empresa não estaria em dis-
cussão, também afirmou que via com bons olhos a negociação. No dia 19 de 
julho de 2017, o Ministério da Fazenda fez uma consulta ao Tribunal de Contas 
da União sobre a possibilidade de abrir mão das ações golden share da Embra-
er, Vale e IRB-Brasil Resseguros. Sem essas ações, o governo perde o poder de 
veto sobre essas empresas.

Considerando que a privatização é uma política de Temer, assim como foi 
com FHC, Lula e Dilma, os trabalhadores e o povo brasileiro não podem contar 
com o governo para impedir que a Embraer seja vendida. Só podem contar com 
suas próprias forças e buscar apoio dos setores minimamente nacionalistas e 
com setores que efetivamente defendem nossa soberania. Será preciso uma 
grande mobilização nacional contra a venda da Embraer e pela reestatização. 
Seja por seu papel estratégico ou por ser financiado com dinheiro público, esse 
patrimônio pertence ao povo brasileiro.

O Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região reagiu ime-
diatamente ao anúncio das negociações, divulgou nota de repúdio e anunciou 
uma campanha contra a venda da empresa, com exigência ao governo que vete 
essa negociação e reestatize a Embraer. É preciso  somar a esta iniciativa todos 
os setores que defendem minimamente o patrimônio público do Brasil. 

A Embraer é dos trabalhadores e do povo brasileiro! Não à sua venda! Rees-
tatização já!
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Unidade da Embraer, em Botucatu, emprega 1.400 trabalhadores
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Com tradição em fazer aviões desde 
1950, Botucatu teme fechamento da 
Embraer
Roque Fabiano1

José Carlos Lourenção2

Miguel Silva3

Haroldo Amaral4

Os metalúrgicos de Botucatu fazem aviões desde a década de 1950, quan-
do aqui se instalou a Indústria Aeronáutica Neiva, incorporada à nossa Em-
braer nos anos 1980. Estamos preocupados com o fechamento de postos de 
trabalho industrial no Brasil. A venda para a Boeing poderá agilizar isso, dada 
a política do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com a campanha 
‘Primeiro a América’.

O Sindicato dos Metalúrgicos de Botucatu vem mantendo contatos com li-
deranças da região, explicando os riscos da venda da Embraer para a Boeing, 
incluindo principalmente o desemprego. Encontros já foram realizados com ve-
readores, prefeitos, deputados e lideranças sociais da cidade e região.

Em Botucatu, são mais de 1,4 mil trabalhadores que sustentam suas famílias 
com o trabalho na empresa. Todos falam sobre a venda, mas ninguém apresen-
ta garantias sobre a manutenção desse emprego em Botucatu, Gavião Peixoto 
e São José dos Campos, além de outras cidades que empregam mais de 17 mil 
funcionários brasileiros. Esta é uma de nossas preocupações.

Em Botucatu, o sonho de todo jovem em busca do primeiro emprego é dis-
putar uma vaga na Embraer ou nas fabricantes de ônibus, Caio Induscar e Irizar 
do Brasil. Se fechar a Embraer em Botucatu, são mais de mil famílias que fica-
rão sem emprego. Muitos, pela qualificação, terão de sair da cidade, pois não 
haverá emprego para todos no setor industrial, conforme estamos alertando as 
autoridades e lideranças sociais.

Esta preocupação com a manutenção do emprego e o desenvolvimento de 
equipamentos de tecnologia no Brasil fez com que no final de fevereiro reivin-
dicássemos uma reunião com o governador Geraldo Alckmin. É preciso que o 

1Diretor do Sindicato de Botucatu e diretor de base na Embraer
2Diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de Botucatu
3Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Botucatu
4Jornalista
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Estado tome uma posição, já que a arrecadação de impostos e a eventual perda 
de empregos impactarão três regiões: Vale do Paraíba (de onde saiu o governa-
dor), Araraquara e Botucatu, na região Central do Estado.

Dissemos a Geraldo Alckmin que a venda poderá trazer sérios prejuízos à 
nação brasileira e, principalmente, aos cofres públicos, devido à alta soma de 
impostos pagos pela empresa, além do risco de termos mais de 17 mil pessoas 
na rua da amargura, sem emprego. Ele sabe muito bem que São Paulo vem per-
dendo empresas para outros estados, devido à guerra fiscal e crise econômica.

Notamos que o governador Alckmin se interessou pelo assunto e ficou de 
agendar um encontro. Porém, até o momento em que produzimos este artigo, 
não houve nenhum contato do Palácio dos Bandeirantes com o Sindicato de 
Botucatu ou demais envolvidos na campanha “A Embraer é nossa”.

Se fechar, vai ser um caos

Temos participado de reuniões em São Jose dos Campos, São Paulo e Ara-
raquara, junto com outros diretores da Embraer Botucatu. Trabalhamos muito 
para esclarecer as lideranças sobre nosso ponto de vista. Notamos que a venda 
é tratada como assunto proibido. Nem os vereadores de Botucatu sabem o que 
está acontecendo. Preocupam-se, mas cada qual com seu nível de comprome-
timento com a sociedade e a política progressista.

Em fevereiro, os vereadores aprovaram um requerimento do presidente da 
Câmara para que o presidente da Embraer se posicionasse ao Legislativo e à 
comunidade botucatuense sobre as garantias do emprego e como será feita a 
venda da Embraer.

Encontros com os trabalhadores na porta da fábrica e entrevistas nas emis-
soras de rádio e Tv da região estão acontecendo. Percebemos que a cidade está 
preocupada com a venda e a possibilidade de a Embraer transferir a produção 
para os Estados Unidos, onde já existem unidades de produção. Se isso aconte-
cer, vai ser o caos para muitas famílias na cidade.

Botucatu vem perdendo indústrias para a crise e estrangeiros

A preocupação sobre o eventual desemprego manifestado pelas lideranças 
sindicais e alguns políticos de Botucatu e região tem fundamento. Nos últimos 
anos, o Sindicato dos Metalúrgicos, além de representar a categoria nas nego-
ciações relacionadas ao salário e qualidade no ambiente de trabalho, vem se 
desdobrando em manter em funcionamento empresas do setor. 

Foi assim há cerca de 20 anos, quando a Caio (então a maior fabricante de 
ônibus urbano do Brasil) decretou concordata. A empresa, que tinha mais de 2 
mil funcionários, teve sua força de trabalho reduzida a menos de 600 empre-
gados, que ficaram com seus salários atrasados e endividados. Foi criada uma 
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cooperativa de produção e, posteriormente, houve a compra da fábrica pelo 
Grupo Ruas, que administra frotas de ônibus em São Paulo. Atualmente, o setor 
de ônibus com duas grandes empresas emprega mais de seis mil trabalhadores 
na cidade.

Não tivéssemos lutado pela manutenção dos empregos e buscado fórmulas 
para manter a empresa funcionando, não teríamos esse setor na cidade. Antes 
disso, nos anos 1980, Botucatu tinha muitas empresas metalúrgicas nos ramos 
ferroviário e agrícola, que fecharam com a internacionalização da produção e 
com a crise. 

Infelizmente, temos no meio sindical pessoas que acreditam ser a venda um 
bom negócio. Não é! Quando a Embraer comprou a Aeronáutica Neiva de Bo-
tucatu, circularam boatos sobre o encerramento da empresa aqui na cidade. 
Pressionamos prefeito, dirigentes da empresa que naquela época tinham mais 
compromisso com a cidade e a manutenção do emprego no Brasil. Foi muito 
bom para a então subsidiária Neiva e para os acionistas da recém-privatizada 
Embraer. Botucatu passou a produzir os aviões da linha leve, sob licença da Pi-
per e o modelo agrícola Ipanema.

A Neiva, que tinha cerca de 500 empregos, cresceu e hoje o complexo em-
prega quase 2 mil pessoas. Infelizmente, os acionistas da Embraer não estão 
preocupados com o emprego dos trabalhadores e com a soberania nacional, 
já que a nossa Embraer é a espinha dorsal da Defesa brasileira, com projetos 
aeronáuticos, na Marinha, entre outros setores. A Embraer é nossa. Não à des-
nacionalização. Não ao desemprego!
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Acesse o site da Campanha 
A Embraer é nossa! Não à venda para a Boeing

embraernossa.com.br


