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VENDA DA EMBRAER
AMEAÇA FUTURO DA FÁBRICA
E MILHARES DE EMPREGOS
Roosevelt

Cássio

Os planos da Boeing em comprar a Embraer irão
afetar gravemente a nossa região. Os termos do
acordo já divulgados não garantem a permanência de
postos de trabalho no Brasil nem o desenvolvimento
de novos aviões. Até mesmo a arrecadação de
impostos pode ser comprometida.
Mesmo quem não trabalha na Embraer sentirá
o impacto caso a venda seja concluída.
Por isso, é importante que toda a população cobre
da Câmara Municipal e da Prefeitura a ampliação
dos debates em torno deste assunto e que o
Governo Federal vete integralmente a venda.

A EMBRAER É NOSSA!

NÃO À VENDA PARA A BOEING
JUNTE-SE A ESTA CAMPANHA
EMBRAERNOSSA.COM.BR
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SÃO JOSÉ DOS CAMPOS PERDERÁ
SUA PRINCIPAL EMPRESA
A cidade de São José dos Campos é
reconhecida internacionalmente como
o mais importante polo científico e
tecnológico do Brasil.
Aqui estão o Inpe, CTA, ITA e Embraer,
que juntos representam o que há de mais
avançado em conhecimento aeroespacial
e aeronáutico do país.
Fundada em 1969, a Embraer é líder mundial em
seu segmento, terceira maior exportadora do Brasil e uma
das maiores investidoras no Vale do Paraíba. Portanto,
não está em crise.
Mas este cenário pode mudar se a empresa
for vendida para a Boeing. Pelos termos do acordo já
anunciado, será formada uma joint venture, ou seja, uma
nova empresa. A gigante norte-americana ficará com 80% do
setor de aviação comercial, responsável por 75% dos lucros
da Embraer.
A empresa brasileira ficará apenas com os 20%
restantes do setor comercial e com os segmentos de
Defesa e aviação Executiva - que não se sustentam sem os
recursos vindos do setor comercial.
Com essa composição, a Embraer que ficará no Brasil está
com os dias contados.

A venda para a Boeing
garante a vinda de novos
projetos para o Brasil?

ENTENDA POR QUE A EMBRAER
NÃO PODE SER VENDIDA
Por que a Embraer está
sendo vendida?
Porque a diretoria da empresa só
atende aos interesses dos acionistas e
não tem qualquer compromisso com o
Brasil. A venda da Embraer só interessa
para a Boeing.

Existe crise na Embraer?
Não. O próprio presidente da empresa disse que este é um dos melhores

De jeito nenhum. A Boeing vai sugar
todo potencial dos aviões comerciais
já consolidados. Para se manter ativa,
a Embraer precisa de novos projetos.
Numa conversa com o Sindicato, o presidente da Embraer disse que isso não
está previsto no acordo.

momentos da história da Embraer.
Definitivamente, sua continuidade
não depende da Boeing.

A concorrência
oferece riscos?
A Embraer é líder no mercado de
aviões de médio porte e sempre superou a concorrência. Prova disso são os
pedidos estimados em US$ 18 bilhões
e a recente venda de 300 aviões.

Os empregos de quem já
trabalha na Embraer estão
garantidos?
Não. O presidente da Embraer afirmou
que não garante nada.

BOEING QUER COMPRAR FÁBRICA A PREÇO DE BANANA
BOEING VAI PAGAR

US$ 3,8
BILHÕES

ESTE VALOR É 5 VEZES MENOR
DO QUE A EMBRAER TEM
EM CARTEIRA DE PEDIDOS:

É PRATICAMENTE O MESMO VALOR
PAGO PELO GOVERNO DOS EUA POR
DOIS AVIÕES PARA DONALD TRUMP:

US$ 17,4 BILHÕES US$ 3,6 BILHÕES
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COM VENDA, EMPREGOS E FUTURO DA
EMBRAER FICARÃO AMEAÇADOS
A continuidade da Embraer como uma
fabricante de aviões de sucesso comercial
depende de um fato concreto: o desenvolvimento de novos modelos de aeronaves.
Em média, o ciclo de um modelo dura
10 anos. Passado este período, a fabricante
tem de oferecer ao mercado outros projetos.
Sem isso, a empresa será engolida pela concorrência e, fatalmente, fechará as portas.
O acordo com a Boeing não garante que
novos projetos virão para o Brasil. Na verdade, é improvável que isso ocorra.
Vamos aos fatos: a Boeing não produz
nenhum avião fora dos Estados Unidos. A
política protecionista do governo norteamericano não permitirá que a gigante da
aviação beneficie o Brasil com novos projetos e abertura de postos de trabalho.
Desemprego no Brasil
O resultado será o fim da Embraer como
a conhecemos. Ela se tornará meramente
uma fabricante de peças ou, pior, pode encerrar suas atividades no Brasil e milhares de
postos de trabalho serão fechados.
“A Boeing é a empresa que mais faz demissões em massa nos EUA. Imagine o que
fará no Brasil”, avalia o diretor do Sindicato
dos Metalúrgicos Herbert Claros.

Tanda Melo

Para Antônio Macapá, há descaso dos governantes

A permanência da Embraer no Brasil pode ser comprometida se empresa for entregue para a Boeing

EMPREGOS EM RISCO NA REGIÃO
13 MIL trabalhadores
diretos da Embraer

9 MIL trabalhadores
de fornecedoras

3 MIL terceirizados
da Embraer

PODER PÚBLICO ESTÁ FECHANDO
OS OLHOS PARA O PROBLEMA
Representantes do poder público deveriam defender o futuro da Embraer e dos
empregos, mas em vez disso estão aplaudindo as negociações com a Boeing.
O prefeito de São José dos Campos,
Felicio Ramuth (PSDB), já se manifestou
publicamente a favor da venda.
“Durante sete meses, Felicio ficou em silêncio sobre o assunto. Agora, o prefeito vai
às redes sociais para dizer que apoia a entrega para a Boeing. Isto é um descaso com
nossa cidade”, afirma o secretário-geral

licenciado do Sindicato dos Metalúrgicos,
Antônio Ferreira de Barros, o Macapá.
Os vereadores de São José dos Campos
também viraram as costas para a população,
rejeitando a convocação de uma audiência
pública que colocasse o assunto em debate.
O presidente Michel Temer (MDB) está
querendo agradar os norte-americanos e já
se mostrou favorável às negociações. Muitos deputados seguem a mesma cartilha.
Se depender desses governantes, para
os brasileiros só restarão migalhas.

ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS TAMBÉM PODE SER AFETADA
A Embraer é uma das três
maiores exportadoras do país e
a maior de São José dos Campos. Os aviões corresponderam
a 78,9% do total exportado
pela cidade em 2016.
O principal destino destes
produtos são os Estados Unidos, país sede da Boeing. Toda
esta exportação se reverte em
impostos para a cidade.
A Embraer é a maior fonte

de arrecadação do município, o
que garante recursos para saúde e educação, por exemplo.
“Não podemos ter a ilusão de
que a Boeing manterá a produção de aeronaves no Brasil para
depois exportar para os Estados
Unidos. Sua prioridade é atender
aos interesses do governo norteamericano”, afirma o dirigente
licenciado da CSP-Conlutas Luiz
Carlos Prates, o Mancha.

DO TOTAL DE
EXPORTAÇÕES DE
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

INVESTIMENTOS
PELA EMBRAER
NA REGIÃO

78,9%

SÃO DE
AVIÕES

ANO 2016

R$ 6,3 BILHÕES

DE 2012 A MARÇO DESTE ANO. FUNDAÇÃO SEAD
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VAMOS DEFENDER A EMBRAER E EXIGIR
QUE GOVERNO VETE A VENDA PARA BOEING
Muito dinheiro do povo
já foi investido na Embraer.
Desde que foi privatizada, em
1994, a empresa recebeu mais
de 24 bilhões de dólares em
empréstimos, descontos de
impostos e contratos com o
governo federal.
Agora, todo esse investimento será perdido se for concluída a venda para a Boeing.
Tudo o que a Embraer produziu nesses 49 anos de história
vai direto para as mãos da empresa norte-americana.
Mas é possível reverter esse
quadro. Para que as negociações sejam oficializadas, o governo federal tem de aprovar o

acordo.
O governo tem esse poder
porque possui uma ação “golden share”, que dá direito ao
presidente da República de vetar a venda, já que se trata de
uma empresa estratégica.
Será preciso que a população e os trabalhadores pressionem o governo para agir e impedir a perda definitiva desse
patrimônio dos brasileiros.
O Sindicato dos Metalúrgicos já enviou carta aos candidatos à Presidência da República para que se posicionem
sobre este assunto. Afinal, um
deles terá nas mãos a decisão
sobre o futuro da Embraer.

Manifestação organizada pelo Sindicato dos Metalúrgicos, em frente à Prefeitura, em maio

PRIVATIZAR FOI UM ERRO. REESTATIZAÇÃO, JÁ!
Quando a Embraer foi privatizada,
em 1994, os brasileiros perderam um de
seus principais patrimônios nacionais.
A empresa foi vendida por 110 milhões de dólares, depois de ser sucateada pelo governo de Fernando Collor.
Para forçar a privatização, o governo cancelou todos os incentivos fiscais
e financiamentos.
Mas bastou ser privatizada, para a
Embraer voltar a receber dinheiro público. Desde então, o governo já investiu 24 bilhões de dólares na empresa.
A grande mentira
Os números mostram o quanto
eram falsos os argumentos usados
pelos defensores da privatização, que,
aliás, são os mesmos que hoje defendem a venda para a Boeing.

Eles afirmavam que ao ser privatizada, a Embraer deixaria de receber
dinheiro público.
Ora, não é isso que estamos vendo.
A diferença é que agora o dinheiro é
usado para garantir os lucros dos acionistas.
Antes, esses recursos eram investidos para garantir a soberania nacional.
Além de fabricar aviões, a Embraer
também desenvolve sistemas de Defesa
e de satélites. É portanto, fundamental
para a segurança nacional.
“Para recuperar a soberania do setor,
é preciso impedir a venda da Embraer e
reestatizá-la. Não há outra saída”, afirma o ex-presidente do Sindicato dos
Metalúrgicos, Toninho Ferreira. Ele esteve à frente da luta contra a privatização, na década de 90.

QUEM SÃO OS DONOS DA EMBRAER

14,4%

Brandes
Investiments

64,%

Bolsa
(Bovespa)
NYSE

10,12%
Mondrian
Investiments

5,37%
BNDES

5,02%
Black Rock

1%

POR QUE A EMPRESA TEM DE VOLTAR
PARA AS MÃOS DOS BRASILEIROS
SEGURANÇA
NACIONAL

AVIAÇÃO
REGIONAL

TECNOLOGIA
DE PONTA

O DINHEIRO
É NOSSO

A Embraer desenvolve
sistemas de satélites
e aviões militares. A
fiscalização de nossas
fronteiras e riquezas
naturais dependem
dessa tecnologia. Em
todos os países, esses
segmentos têm o controle do Estado.

É preciso ampliar o
desenvolvimento
da aviação regional,
com linhas aéreas
entre cidades do
interior. Este é um
projeto que depende
do suporte e infraestrutura garantidos
pelo governo.

A Embraer domina
todas as etapas para
construção de uma
aeronave: do projeto à
montagem. Boa parte
da tecnologia de aviação gerada pela Embraer também pode
ser usada em outros
ramos da indústria.

Mesmo depois de
ter sido privatizada,
a Embraer continuou
recebendo dinheiro
público. Desde 1994,
o governo repassou
US$ 24 bilhões para a
empresa por meio de
contratos, financiamentos e incentivos fiscais.

Ações em
tesouraria

ALVO DE
CORRUPÇÃO
A Embraer teve sua história manchada por casos de corrupção internacional, ocorridos entre 2007 e 2011.
Executivos da empresa ofereceram
propina para representantes de governos de países da América Latina, África, Oriente Médio e Ásia.
Os crimes foram investigados e a
Embraer teve de pagar US$ 200 milhões em multas.
Os escândalos confirmam que a
corrupção também faz parte das engrenagens de empresas privadas. Portanto, privatizar estatais é um erro e
não impede atos de corrupção.
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