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INTRODUÇÃO 

 Resolvi escrever este livro para tentar levar algumas pessoas a compreenderem 

o século em que vivemos. Uns por preguiça, outros por ignorância, outros por 

entenderem, mas não estruturaram ainda bem, e finalmente os que o 

compreendem, mas não entendem, enfim tentaremos ordenar essas ideias, num 

sentido de aceitação ou compreensão, e ou entendimento dos tempos que 

vivemos e que virão até o ano 2099. 

Quem sou eu? Seria a primeira pergunta a ser feita. Então aqui vai a resposta; 

  Membro do grupo de 33 engenheiros do PAR/CTA, que 
desenvolveu e construiu os protótipos do  avião 
BANDEIRANTE, técnicos estes que constituíram o grupo 
inicial  de fundadores da EMBRAER (pioneiro com registro 
número 9). Fui chefe da Nacionalização de peças e matérias 
primas aeronáuticas. 

 Admitido em concurso público no COMAER, DCTA/IFI para a 
função de Gerente de projetos, aposentei-me em 2010. 

 Participei de análises empresariais avaliando as tecnologias 
existentes e faltantes no Cluster Aeroespacial Brasileiro, com 
o objetivo de propor projetos de transferência de tecnologia 
através de contratos de compensação comercial do COMAER.  

 Especializei-me nas Indústrias Nacionais de Aeroespaço, 
conhecendo seus proprietários, suas necessidades e 
capacidades produtivas. Participei de inúmeras Comissões 
Governamentais tanto pela EMBRAER como pelo Governo. E 
de vários projetos de OFFSET, sendo o mais recente o de 
Conversão dos B 767 em MMTT (KC-X2), da IAI ( Israel 
Airspace  Industries). 

 Engenheiro, economista, pós-graduação em controle de 
qualidade na Holanda, fui professor da USP, UNITAU, UNIVAP 
e FACESM e palestrante internacional. 

   Meu objetivo atual é transmitir a experiência de toda uma vida, na qual o 

estudo e a leitura foram constantes e da observação de fatos ocorridos durante 

cinquenta anos de exercício  da engenharia e  cidadania, além de mais de 30 anos 

como pequeno empresário e me seguida 10 anos como tecnologista sênior do 

Comando da Aeronáutica no DCTA/IFI( Instituto de Fomento Industrial). Fui 

também radialista em jornal falado (cognominado  de “Joelmir Betting 

Caboclo”), pois os comentários econômicos e políticos feitos sobre a cidade e o 

país eram de bom entendimento para todas as classes de ouvintes. Hoje, escrevo 
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frequentemente para os jornais, com intuito de melhorar nossa Pátria e honrar a 

carreira que escolhi. Realizo Palestras em vários países e no Brasil. 

   Ao fim, sou um simples neto de imigrantes italianos de que em1882 aqui 

aportaram para substituir  a mão de obra escrava nas fazendas de café.           

Minha avó, Josephina Pozzi, nasceu em 1883, em Descalvado(SP), seus irmãos 

mais velhos, nasceram na Itália, lombardos de Milão, e meu avô Ricardo 

Bondesan, chegou  em 1891 aos 16 anos, de pais venetos de Adria-Rovigo.  

   O cotidiano dos italianos de São Paulo foi muito difícil, pois tiveram que 

trabalhar arduamente Minha avó aprendeu a ler entre pés de café, durante o 

almoço e sua pausa ( o italiano adora fazer uma sestinha) e graças a um irmão 

que se sacrificava e ensinava as primeiras letras aos mais novos. Eram sete, três 

meninas ( Josephina,  tia Cristina e tia Maria) e quatro homens(Giuseppe, 

Anacleto, Vergílio e Elias). Seu pai, meu bisavô Gaetano Pozzi era barqueiro e 

perdeu o posto, isto porque puxava os barcos com tropas de burros e com o 

advento do navio a vapor, não precisavam mais de seus serviços, decidiu então 

“ a fare l´America” . 

   Os Pozzi com mais quatro famílias foram os primeiros a virem para o Estado 

de São Paulo e inauguraram a Casa do Imigrante, na Visconde do Parnaíba em 

São Paulo e rumaram para Descalvado e após dura labuta, tornaram-se donos de 

várias fazendas). Diferente dos colonos do Rio Grande que ao imigrarem, vieram 

com terras e um pouco de dinheiro doados pelo Imperador.  

   Meu avô Ricardo Bondesan, desembarcou em Santos em 6/6/1891, 

aos 16 anos. Veio com seus pais João Bondesan, 46 anos e esposa 

Carolina 38 anos, e os irmãos, Tereza (12 anos) e Ferruccio (10 anos) 

no navio Europa. Aqui nasceu Ana, que se casou com um português 

Domingues e dessa união nasceram, o Oranio, o DESSIO DOMIN-

GUES, o Mario, que eram donos da maior distribuidora de tubos de 

aço  de S. Paulo, na Rua Florêncio de Abreu. Está firma notabilizou-

se em S Paulo, pela grandiosidade e serviços (como curiosidade 

também, o fato do escrivão ter registrado o DESSIO com dois esses). 

Já sua irmã Tereza nascida na Itália, teve por filho o Aníbal Ferri 

professor do Liceu de Artes e Ofícios (durante a revolução de 32 

fabricou metralhadoras, munição e rifles para os paulistas). Notável 

técnico mecânico, Aníbal instalou os teares da Tecelagem Paraíba, 

uma das maiores fabricantes de cobertores do Brasil no século 

passado, a mando dos Villares que a venderam a família Gomes, de 
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São José dos Campos ( Severo chegou a ser ministro e morreu em 

acidente com Ulisses Guimaraes) ,produziu junto com seu irmão 

Piramo Ferri, os hidrômetros usados até hoje pela SABESP (tinham 

uma metalúrgica APIS na Vila Mariana ). O Piramo foi ainda 

responsável pelo desenvolvimento e fabricação do prático termômetro 

do peru Sadia. Ricardo e Josephina se casaram e de 2 em dois anos 

tiveram 10 filhos, um falecido bebe ( Fúrio) e pela ordem de idade 

Lídia, Marcilio, Fúlvia, Amália, Altino, Achilles, Armando, Zilda e 

Zélia. Minha mãe Amália casou-se em 1938 com meu pai José dos 

Santos  ( Fiscal de impostos de Minas Gerais, trabalhava na Barreira, 

morava em Santo Antônio do Jardim, a dois quilômetros da fronteira 

SP-MG) , onde minha mãe professora foi lecionar . Nasci a 4 de julho 

de 1940. Meu pai em 1945 acometido de tuberculose veio se tratar em 

SJCampos, Fui o primeiro engenheiro formado no meio de 16 primos. 

Na geração de minha mãe dois obtiveram titulo superior, os dois com 

mais de quarenta anos, pois quando moços em geral, os homens 

estudavam contabilidade e as mulheres iam para o magistério. Já em 

minha geração somos dois engenheiros, dois médicos, um 

farmacêutico, dois advogados, dois economistas, três professores 

outro em administração, um jornalista, e os outros fizeram ate o curso 

médio. 

   Filho de um professor e um agente de correio de cidade pequena 

chegou a ser engenheiro. Aos 18 fiz CPOR e fui declarado Oficial de 

Artilharia R-2 do Exército Nacional. Aos 26 ganhei bolsa de estudos 

na Holanda, trabalhando como engenheiro, fui chefe de controle de 

qualidade de uma Forjaria Pesada que fazia rodas de trens laminadas. 

Visitei fabricas similares na França, Itália e Estados Unidos.  

   No final desta temporada de estudos, trouxe comigo, dos USA a 

proposta vencedores para as licitações dos trens da primeira linha do 

metro em São Paulo, fabricados pela MAFERSA e rodando até hoje.  

   Fui chamado para trabalhar no CTA/PAR durante 3 anos, onde foi 

desenvolvido um avião, que deu origem a EMBRAER (onde fui 

pioneiro). 

   Tive três empresas, das quais vivi por mais de 30 anos. Após ser 

arrasado pelo plano Collor, resisti até os anos 2000, quando fechei 

minhas firmas. Em 2003, aos 61 anos prestei um concurso concorrido 

para o Serviço Público ( DCTA/IFI) , obtive aprovação, (realizado pela 

Fundação Carlos Chagas, para a minha vaga tinham concorrendo 8 
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doutores, 6 mestres de ciência e 4 engenheiros que tinham de ter mais 

de 7 anos de gerencia em companhia aeronáutica, meu caso). Por 

incrível que pareça passaram 2 engenheiros mais velhos experientes. 

Trabalhei quase 8 anos para o Governo integrando comissões de alta 

relevância para o Governo Brasileiro. Aposentei-me aos 70 anos 

compulsoriamente, mas continuei dando consultoria a empresas e 

realizando palestras no Brasil e no Exterior ( Chile, Peru, Argentina). 

Nas consultorias realizamos o projeto de OFFSET (contra partidas 

tecnológicas) no programa SISFRON (Sistema Integrado de 

Monitoramento das Fronteiras) e no KCX-2 que é a conversão de um 

B 767 em um MMTT (Multi Mission Transport Tanker) para a Israel 

Aerospace Industries. Veja a ilustração abaixo: 

 
   Teci este histórico familiar com o fito de demonstrar como a 

colonização italiana foi relevante para o país, e seus membros 

resilientes e esforçados ajudaram muito na construção desta terra. 

Dedico este livro a meus filhos Pedro Paulo, Gustavo, Maria Amália e 

Erick, a minha esposa Helena e a meu enteado Renan, e a formação 

educativa e cívica recebida e exemplificada em minha família, com 

meus primos, tios e principalmente minha mãe, mas, sobretudo a 
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juventude brasileira, para que perseverem no estudo, pois é a única 

maneira de o Brasil deixar deste berço esplendido para levantar-se para 

o mundo. Agradeço imensamente a minha prima Prof. Irene Josefina 

Bondesan de Oliveira, pelo brilhante trabalho de revisão. 

   Para esta juventude cito a frase de um professor; “É preferível ralar 

na vida dos 14 aos 25 anos, do que ralar a vida toda até aos 70”. Ralar 

é um termo muito usado que significa esforço, tenacidade, 

objetividade e inteligência ao assumir seus valores para a luta pela 

vida. 

 

 

PRÓLOGO 

  1-Características do Século XXI(quadro ilustrativo do tempo 

gasto por cada tecnologia recente para atingir 50 milhões de 

usuários) 

    Em minhas palestras, no Rotary Club, mostrei este quadro abaixo:

 
Vale destacar que o automóvel demorou 100 anos, a eletricidade pouco 

mais de 50 anos, etc...entre outras tecnologias. 

 

2-Mudanças rápidas=>estás 4 palavras mudaram o mundo. 
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  Hoje estamos iniciando em 2017, mudanças políticas e econômicas 

que não sabemos para onde nos dirigirão, com o novo presidente dos 

USA, Donald Trump e as novas tendências nativistas mundiais que 

será que vingarão???? Mas até hoje o mundo tem tendência a continuar 

assim como está, talvez com velocidade menor, mas, mesmo assim 

valeram até agora nestas primeiras duas décadas. 

 
   A Wikipédia nos dá está definição interessante de Globalização: 

“Globalização é um conjunto de transformações na ordem política e 

econômicas mundiais visíveis desde o final do século XX. Trata-se de 

um fenômeno que criou pontos em comum na vertente econômica, 

social, cultural e política, e que consequentemente tornou o mundo 

interligado, uma Aldeia Global”. 

   A Wikipédia também tem está explicação sobre internet: 

“A Internet é um sistema global de redes de compu-

tadores  interligadas que utilizam um conjunto próprio de 

protocolos (Internet Protocol Suite ou TCP/IP) com o propósito de 

servir progressivamente usuários no mundo inteiro. É uma rede de 

várias outras redes, que consiste de milhões de empresas privadas, 

públicas, acadêmicas e de governo, com alcance local e global e que 

está ligada por uma ampla variedade de tecnologias de rede eletrônica, 

sem fio e ópticas. A internet traz uma extensa gama de recursos de 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Redes_de_computadores
https://pt.wikipedia.org/wiki/Redes_de_computadores
https://pt.wikipedia.org/wiki/Protocolo_(ci%C3%AAncia_da_computa%C3%A7%C3%A3o)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Protocolo_(ci%C3%AAncia_da_computa%C3%A7%C3%A3o)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Protocolo_(ci%C3%AAncia_da_computa%C3%A7%C3%A3o)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Protocolo_(ci%C3%AAncia_da_computa%C3%A7%C3%A3o)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Internet_Protocol_Suite
https://pt.wikipedia.org/wiki/TCP/IP
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informação e serviços, tais como os documentos inter-relacionados 

de hipertextos da World Wide Web (WWW), redes ponto-a-ponto 

(peer-to-peer) e infraestrutura de apoio a correio eletrônico (e-mails). 

As origens da internet remontam a uma pesquisa encomendada pelo 

governo dos Estados Unidos na década de 1960 para construir uma 

forma de comunicação robusta e sem falhas através de redes de 

computadores. Embora este trabalho, juntamente com projetos 

no Reino Unido e na França, tenha levado à criação de redes 

precursoras importantes, ele não criou a internet. “Não há consenso 

sobre a data exata em que a internet moderna surgiu, mas foi em algum 

momento em meados da década de 1980”. No século XXI é, ou faz-se 

imprescindível a internet, que virou “o pão nosso de cada dia das 

pessoas e instituições”. 

   A desregulamentação (ou desregulação) é a remoção ou a 

simplificação das regras e regulamentações governamentais que 

restringem a operação das forças de mercado. Embora organismos 

internacionais, governos e nações tentem regulamentar, a desre-

gulação é um fato, pois corre bem adiante da regulação. 
   A palavra Comoditização vem da palavra inglesa “commodity”. Em 

uma definição clara, significa dizer, que aos olhos de um cliente não 

há diferença entre o produto A, B ou C. Se não existe diferença para o 

cliente, o mesmo certamente irá escolher aquele que lhe ofereça o 

menor preço ou a melhor oferta. Assim uma commodity é um produto 

que não têm marca, então uma soja brasileira, argentina, ou americana 

são  a mesma coisa. O Petróleo, arroz, grãos em geral, são consideradas 

commodities. De acordo com a Secretaria de Comércio Exterior, 

a soja mesmo triturada, foi o principal item de exportação do país em 

junho de 2016. A lista dos cinco principais produtos de exportação do 

Brasil no mês completa-se com: minérios de ferro e seus 

concentrados (2°), óleos brutos de petróleo (3°), açúcar de cana, em 

bruto (4°) e carne de frango congelada, fresca ou refrigerada, inclusive 

miúdos (5°). 

   O que nós de outras gerações temos que entender é que a geração 

nova vive sob intensa pressão e vejamos este exemplo que a IBM nos 

dá no quadro abaixo e que podemos tirar está conclusão. 

Assim para orientarmos nossos jovens devemos de início lembra-

los que: “Investir em uma profissão só porque “está na moda” não é 

garantia de emprego certo, ficar de olho nas tendências, avaliando as 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Hipertexto
https://pt.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
https://pt.wikipedia.org/wiki/Peer-to-peer
https://pt.wikipedia.org/wiki/E-mail
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
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oportunidades de mercado para direcionar a sua carreira, é fundamental 

para o sucesso profissional.” 

 

  O Futuro que nos espera, assim temos: 
   As Profissões do Futuro: 

Gestor de Eco relações :Exige conhecimento técnico ambiental, de 

direito ambiental e facilidade em comunicação. Seu foco é o controle 

socioambiental e a qualidade de vida. 

Engenheiro Ambiental: O aumento da demanda por estes profissionais 

é certo. A preocupação com o impacto ambiental de todos os segmentos 

é tendência crescente. (Sustentabilidade) 

Gestor de Operações e Logística: Os crescentes investimentos em 

infraestrutura como a construção de rodovias, portos e aeroportos, têm 

garantido novos espaços e ótimas perspectivas a estes profissionais. 

Engenheiro Hospitalar: Este profissional é responsável pelos 

equipamentos de alta precisão, treinamentos e relacionamento com 

fornecedores. 

Bioinformacionista: Considerado o novo profissional da área de Saúde, 

sua atividade profissional alia a genética ao desenvolvimento de 

medicamentos. 

Conselheiro de Aposentadoria: A missão deste profissional é auxiliar 

no planejamento da aposentadoria, dos pontos de vista financeiro, 

ocupacional e de plano de saúde. 

Gestor de Qualidade de Vida: O foco de sua atuação é a busca da 

melhoria da qualidade de vida em ambientes de trabalho, procurando 

garantir o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional dos colaboradores. 

Coordenador de desenvolvimento da força de trabalho: Alia 

conhecimentos em psicologia, administração e gestão de pessoas e atua 
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com foco na educação continuada do quadro funcional de uma 

instituição. 

Gestor de inovação: A tendência é que a inovação deixe de estar ligada 

apenas ao desenvolvimento de novos produtos, e exerça papel 

fundamental na otimização de processos e redução de custos. 

Gestor de comunidade: É o profissional que gerencia o relacionamento 

com consumidores em redes sociais, acompanha o posicionamento da 

marca e da concorrência e identifica novas oportunidades no segmento. 

Especialista em cloud computing: Cargo voltado a profissionais da 

área de Tecnologia da Informação, responsáveis pelo gerenciamento da 

armazenagem de dados em nuvem. 

Gestor de Big Data: Está função exige conhecimentos em estatística, 

tecnologia e matemática. O profissional deve analisar as informações 

recebidas pela empresa e direcioná-las aos departamentos competentes. 

Advogado societário e tributarista: É o advogado especializado em 

operações de fusões e aquisições. Os melhores cursos nesta área são 

oferecidos na Inglaterra e Estados Unidos. 

Piloto de Drones: está função exige conhecimento de informática, 

destreza manual, pensamento rápido, além de outros requisitos. 

 Segundo cálculo de especialistas, 80% das novas profissões para os 

próximos 30 anos ainda não estão estruturadas ou inventadas. 

1-Entendendo o mundo que viveremos 

O primeiro passo é saber quais as palavras que dominarão a mídia durante este 

século inteiro: 
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   Para entendermos o Século XXI faz-se necessário sabermos que 

quase todos “os ismos” são palavras do passado ( comunismo, 

socialismo,fascismo, nazismo.Outras têm que ter novos conceitos 

modernos para sindicalismo, cooperativismo, xenofobismo,etc). 

   O Cel. Ozíres Silva, fundador da EMBRAER nos diz que,  após 

1945, o mundo mudou muito.Assim, , nos ultimos 30 a 40 anos, tive-

mos uma mudança na cultura do conhecimento e do desenvolvimento 

matériasl.Mas a grande mudança nos habitos das pessoas vem da 

tecnologia e seu avanço e na troca de locais da riqueza que, 

inesperadamente estão mudando para a Asia e seu renascimento. 

    A África e a América do Sul sentiram o peso da ineficiência 

educacional de suas populações. Estamos na era pós industrial, na qual 

o trabalho fisico pode ser substituído por máquinas e o mental pelos 

computadores. Hoje as oportunidades surgem de processos inovadores 

largamente praticados no mundo em prosperidade. 

   As cinco palavras que serão ouvidas ate o fim deste século são:   

Empreendedorismo significa empreender, dar solução a um pro-

blema ou situação complicada. É um termo muito usado no âmbito 

empresarial e muita vez está relacionada com a criação de empre-

sas ou produtos novos. 

   Empreender é também agregar valor, saber identificar 

oportunidades e transformá-las em um negócio lucrativo. O conceito 

de empreendedorismo foi utilizado inicialmente pelo economista 

Joseph Schumpeter, em 1950. 

   O empreendedorismo é essencial na modernidade, pois é através 

dele que as empresas acham a inovação, preocupam-se em transformar 

conhecimentos em novos produtos. Existem, inclusive, cursos de nível 

superior com ênfase em empreendedorismo, para formar indivíduos 

qualificados para inovar e alterar as organizações, modificando assim 

o cenário econômico. 

O empreendedorismo corporativo significa aplicar a atitude de 

empreendedor no âmbito corporativo, ou seja, de uma empresa. A 

presença de empreendedores em uma empresa potência o seu 

crescimento. 

  O empreendedorismo pode ter o caráter pessoal, quando a pessoa se 

desenvolve de uma maneira notável, e, atinge seus objetivos. 
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   Também pode ter caráter empresarial, quando a pessoa visa a 

formar uma empresa, utilizando todas as palavras do mundo moderno. 

O exemplo clássico que cito é a Natura, que há 40 anos usou todos os 

princípios novos, tirando da primeira posição no mercado de 

cosméticos e perfumarias conhecidas marcas internacionais. Neste site 

você pode conferir o que foi afirmado http: 

//www.natura.com.br/relatorio-anual/2015/nossa-cultura/a-missao-

da-natura 

Pluralismo é um conceito que defende a ideia de que a diversidade é 

benéfica para a sociedade ou grupos sociais. Sejam religiosos, 

profissionais ou de minorias étnicas, todos devem desfrutar de 

autonomia. O pluralismo asseguraria assim que o poder nas 

democracias liberais fosse exercido de forma distribuída devido à 

pressão de vários grupos com diferentes pontos de vista ideológicos e 

econômicos, evitando assim a dominação por uma elite e a formação 

de oligarquias. Apesar do pluralismo ter se consolidado como uma 

visão da ciência política no início do século 20 a partir desse 

pensamento na Inglaterra, as raízes dessa ideia já apareciam nas 

preocupações com a questão da tolerância das diferenças nos trabalhos 

filosóficos de John Locke, John Milton e Immanuel Kant, entre 

outros filósofos. Ideias dos pensadores comunitaristas, como Charles 

Taylor e Michael Walzer, e o pensamento de Jürgen Habermas, que 

rejeitam o individualismo defendido pelo liberalismo, têm sustentado 

os principais conceitos do pluralismo contemporâneo. Do ponto de 

vista do poder político, os pluralistas acreditam que alguns aspectos 

negativos da sociedade industrial moderna podem ser superados com 

a descentralização administrativa e econômica. 

   Inovação , na Wilkpedia, significa novidade ou renovação. 

    A palavra é derivada do termo latino innovatio e se refere a uma 

ideia, método ou objeto que é criado e que pouco se parece com 

padrões anteriores. Hoje, a palavra inovação é mais usada no contexto 

de ideias e invenções, assim como a exploração econômica 

relacionada, sendo que inovação é invenção que chega no mercado. 

Atualmente, a separação entre inovação e produção é considerada 

http://pessoas.hsw.uol.com.br/democracia.htm
http://pessoas.hsw.uol.com.br/oligarquia.htm
http://pessoas.hsw.uol.com.br/locke.htm
http://pessoas.hsw.uol.com.br/kant.htm
http://pessoas.hsw.uol.com.br/liberalismo.htm
https://pt.wikipedia.org/wiki/Novidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Latim
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ideia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Inven%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mercado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Produ%C3%A7%C3%A3o
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fraca, as vezes tendendo a se mesclar e confundir com o passar do 

tempo.  

De acordo com Christopher Freeman, Inovação é o processo que inclui 

as atividades técnicas, concepção, desenvolvimento, gestão e que 

resulta na comercialização de novos (ou melhorados) produtos, ou na 

primeira utilização de novos (ou melhorados) processos.  

Inovação pode ser também definida como fazer mais com menos 

recursos, por permitir gamas de eficiência em processos, quer 

produtivos quer administrativos ou financeiros, quer na prestáção de 

serviços, potencializar e ser motor de competitividade.A inovação 

quando cria aumento de competitividade pode ser considerada um 

fator fundamental no crescimento econômico da sociedade. 

   Inovação tecnológica( base para o mundo moderno) é um termo 

aplicável a inovações de processos e de produtos. De modo geral, é 

toda novidade implantada pelo o setor produtivo, por meio de pesquisa 

ou investimentos, e que aumenta a eficiência do processo produtivo ou 

que implica um novo ou aprimorado produto, de acordo com o Manual 

de Oslo, elaborado pela Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE). 

   Sustentabilidade é uma característica ou condição de um processo 

ou de um sistêma que permite a sua permanência, em certo nível, por 

um determinado prazo.  

    Ultimamente, este conceito tornou-se um princípio segundo o qual 

o uso dos recursos naturais para a satisfação de necessidades 

presentes não pode comprometer a satisfação das necessidades das 

gerações futuras. Este novo princípio foi ampliado para a expressão 

"sustentabilidade no longo prazo", um "longo prazo" de termo 

indefinido.  

    A sustentabilidade também pode ser definida como a capacidade de 

o ser humano interagir com o mundo, preservando o meio ambiente 

para não comprometer os recursos naturais das gerações futuras. O 

conceito de sustentabilidade é complexo, pois atende a um conjunto 

de variáveis interdependentes, mas podemos dizer que deve ter a 

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Christopher_Freeman&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Competitividade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Inova%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Processo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Produto_(economia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/OCDE
https://pt.wikipedia.org/wiki/OCDE
https://pt.wikipedia.org/wiki/Processo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema
https://pt.wikipedia.org/wiki/Princ%C3%ADpio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Recursos_naturais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Necessidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Meio_ambiente
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vari%C3%A1vel_(estat%C3%ADstica)
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capacidade de integrar as questões sociais, energéticas, econômicas e 

ambientais. 

    Meio ambiente envolve todas as coisas vivas e não vivas que 

ocorrem na Terra, ou em alguma região dela, que afetam os 

ecossistemas e a vida dos humanos. O meio ambiente pode ter diversos 

conceitos, que são identificados por seus componentes. 

   Na ecologia, o meio ambiente é o panorama animado ou inanimado 

onde se desenvolve a vida de um organismo. No meio ambiente 

existem vários fatores externos que têm uma influência no organismo. 

A ecologia tem como objeto de estudo as relações entre os organismos 

e o ambiente envolvente. 

    

2-TECNOLOGIA E SUA CLASSIFICAÇÃO 

Na Wikipédia a definição de tecnologia é excelente e vai abaixo: 

Tecnologia (do grego τεχνη — "técnica, arte, ofício" e λογια — 

"estudo") é um termo que envolve o conhecimento técnico e 

científico e a aplicação deste conhecimento através de sua 

transformação no uso de ferramentas, processos e matériasis 

criados e/ou utilizados a partir de tal conhecimento. Dependendo 

do contexto, a tecnologia pode ser: 

• As ferramentas e as máquinas que ajudam a resolver problemas; 

• As técnicas, conhecimentos, métodos, matériasis, ferramentas e 

processos usados para resolver problemas ou ao menos facilitar 

a solução dos mesmos; 

• Um método ou processo de construção e trabalho (tal como a 

tecnologia de manufatura, a tecnologia de infraestrutura ou a 

tecnologia espacial); 

• A aplicação de recursos para a resolução de problemas; 

• O termo tecnologia também pode ser usado para descrever o 

nível de conhecimento científico, matêmático e técnico de uma 

determinada cultura; 

• Na economia, a tecnologia é o estádo atual de nosso 

conhecimento de como combinar recursos para produzir 

produtos desejádos (e nosso conhecimento do que pode ser 

produzido). 

• Os recursos e como utilizá-los para se atingir a um determinado 

objetivo, para se fazer algo, que pode ser a solução ou 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sociedade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Energia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Economia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Meio_ambiente
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_grega_antiga
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ferramenta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ferramentas
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quinas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tecnologia_de_manufatura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Infraestrutura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tecnologia_espacial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Conhecimento_cient%C3%ADfico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Economia
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minimização de um problema ou a geração de uma oportunidade, 

por exemplo 

A tecnologia é, de uma forma geral, o encontro entre ciência e 

engenharia.A distinção entre ciência, engenharia e tecnologia não é 

sempre clara. Ciência é a investigação ou estudo racional de 

fenômenos, com o objetivo de descobrir seus princípios entre os 

elementos do mundo fenomenal ao aplicar técnicas formais como o 

método científico. As tecnologias não são normalmente produtos 

exclusivos da ciência, porque elas devem satisfazer os requisitos de 

utilidade, usabilidade e segurança. 

Engenharia é o processo goal-oriented de desenhar e criar 

ferramentas e sistemas para aproveitar fenômenos naturais para usos 

práticos humanos, normalmente (mas nem sempre) usando resultados 

e técnicas da ciência. O desenvolvimento da tecnologia pode se 

aproveitar de muitos campos do conhecimento, incluindo o 

conhecimento científico, engenharia, matemático, linguístico, e 

histórico, para alcançar resultados práticos. 

 

3-Vamos classificar as tecnologias. Elas são diretamente propor-

cionais a Salários. Seguindo a seta do maior para o menor:  

===========================================> 

 
Em consequência, as potências desenvolvidas não querem que as em 

desenvolvimento entrem da média baixa até a alta tecnologia.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Engenharia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Racional
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B4meno
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Formalidade&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Utilidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Usabilidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Seguran%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Linguagem
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria
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Permitem-nos apenas participar das baixas tecnologias que não as 

afetam, pois necessitam de agua e terras abundantes. O valor 

agregado dos bens exportados nos mostra isto. 

 4-DETENTORES DE TECNOLOGIA 

   Os detentores de tecnologia são as nações que pesquisam e estão na 

tecnologia aeroespacial, porque dela resultam todas (pelo menos 95% 

delas) as invenções que nos prestam numerosos serviços, resultantes 

da preparação destas nações para a guerra (Indústria de Defesa hoje 

em dia). A primeira guerra mundial nos trouxe os fertilizantes 

industriais, os drones, o controle do trafego aéreo, o raio-X portátil, o 

absorvente feminino, a lâmpada ultravioleta, a injeção. Já a Segunda 

Guerra nos deu o forno de micro ondas, o chocolate MMS(confeitado 

com casca dura para não derreter, incluído nas rações de soldados), a 

panela de teflon, (o leite condensado é do tempo da Guerra da 

Sucessão), mas na segunda ainda temos o Computador, (convém 

lembrar que a margarina é de 1870 e foi usada na guerra da Crimeia). 

No período pós-guerra e Guerra Fria tivemos a Internet, as minis 

câmeras digitais, os telefones celulares, o diodo, circuito impresso, o 

laser, o GPS, notável também foram o Zíper e o Velcro, a 

quimioterapia. Desde o rádio sem fio, até as comunicações 

criptográficas instantâneas com imagem e som de hoje em dia, além 

do formidável advento e desenvolvimento de aeronaves fantásticas 

interplanetárias tudo foi criado visando atacar ou defender-se.    Assim 

o maior detentor de tecnologia é: 

USA 

Guerra e paz 

127 dias 

Corrida aeroespacial 
Transferência do espaço  Vida civil  

FORÇAS ARMADAS 
  Os Estados Unidos têm desde a Independência até hoje 127 dias de paz e 238 

dias em guerra, assim desenvolveram muitos produtos, principalmente durante a 
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corrida Aeroespacial, e, esses produtos foram paulatinamente transferidos para 

a vida civil normal, desse modo quanto mais fortes são as Forças Aramadas, mais 

tecnologia detém o país. As Forças Armadas e a corrida aeroespacial foram 

responsáveis por esta liderança tecnológica. A tecnologia é proporcional ao 

número de Prêmios Nobel reconhecidos às nações, vejamos abaixo: 

1------- 365 laureados      USA                   2-------120 laureados  Reino Unido 

3------- 105 laureados      Alemanha            4------- 67   laureados  França 

5-------   31 laureados       Suécia                 6------- 27   laureados  Rússia 

7-------   26 laureados        Suíça                  8------- 25   laureados Japão 

9-------   23 laureados         Canada             10------  20  laureados  Itália 

   Vários países da América Latina têm laureados. O Brasil tem um 

nascido aqui, mas que sempre viveu fora que foi Pedro Medawar. 

   A história deste prêmio é magnífica, e é considerado o mais 

importante do mundo. O químico sueco Alfred Nobel, 1833-1896, foi 

inventor da dinamite e do detonador, e ainda idealizador dessa 

premiação realizada anualmente na Suécia. O rádio transístor, plástico, 

computador, penicilina, disco rígido e câmera digital são invenções 

resultantes do trabalho de cientistas laureados com o Nobel. Entre os 

de renome, está Nelson Mandela, Theodore Roosevelt, Martin Luther 

King Jr, Madre Teresa de Calcutá e Barack Obama. Não há nenhum 

ganhador genuinamente brasileiro (como disse Medawar só nasceu no 

Brasil), enquanto Portugal têm 4 e Argentina, 5 ganhadores. E mais, 

vinte por cento dos premiados no Nobel são de origem judia, povo 

tradicionalmente letrado e empenhado na educação dos filhos. 

   Certa feita, o Cel. Ozíres Silva, quando da entrega solene de prêmios 

Nobel, perguntou ao Charmain do prêmio por que o Brasil não tinha 

ganhadores, e, qual seria a razão de que Peru, Chile, Colômbia já 

tiveram este prêmio e nos ainda não. Ele respondeu que quando há 

candidato, alguns patrícios dizem que o fulano não merece, que não 
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faz jus, que está errado. Enfim, parece que nós não gostamos de ter 

heróis. 

5-O BRASIL NO MUNDO 

   Nós brasileiros, não temos ideia do que temos. Este primeiro 

quadro ilustra muito bem: 

 
    Temos que ter consciência de nosso tamanho, assim comparando-nos 

com a Europa, por exemplo, somos um pouquinho maiores que as partes 

principais deste continente. Outra comparação muito interessante: 

 

 E mais, no mundo só existem 5 nações que têm mais de 3 milhões de metros 

quadrados de área, com PIB maior de 750 milhões de dólares e com mais de 

100 milhões de habitantes. São elas USA, Rússia, Índia, China e Brasil. 
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   Podemos concluir que somos motivo de cobiça mundial, e, quando 

cortamos (governo FHC, Lula e Dilma ) verbas das Forças Armadas, 

estamos nos pondo em perigo, tanto para nossa Defesa, como para o 

desenvolvimento do Pais. 

   É primordial investir na Indústria de Defesa, pois ela e seu desenvolvimento é 

que trazem o progresso, bons empregos, bom nível de vida das populações e 

principalmente soluções racionais, inovadoras, econômicas e essenciais à vida 

humana e ao conforto das civilizações. 

  Esqueci-me de indagar, o que seria do mundo moderno sem o Pronto Socorro 

e as Ambulâncias? Também invenção da Primeira Guerra Mundial.  

 6-EMPREENDEDORISMO(2013) 

 

 

   Há dois anos éramos o  país mais empreendedor no mundo. Hoje estamos em 

sétimo lugar, mas o interessante é que, sem as quotas raciais, a maioria dos 

empreendedores brasileiros é afro descendente. Veja como decaímos nestes 

últimos anos. No quadro a parte de cima é escrita em letras maioresde dois anos 

e as letras pequenas são de 2015, assim , vimos decaindo sempre, nestes últimos 

anos. No comércio internacional, tinhamos, há 5 anos 1,6 % de parti-cipação. 

   Atualmente estamos chegando a 1% e com tendência a abaixar mais. A 

participação média no comercio internacional em 2014 era de 28% do PIB em 

150 paises analizados , nós estamos na posição 146  com apenas 11,6% do PIB.     

Precisamos então ser mais empreendedores, inovadores. 
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   O Empreendedorismo pessoal é quando o indivíduo resolve investir nele 

mesmo para atingir um objetivo pessoal.  

   Caso específico é o nosso conterrâneo Oscar, que atingiu números que 

dificilmente outro craque de basquetebol jámais alcançará.na Wilkpedia: 

Oscar Daniel Bezerra Schmidt (Natal, 16 de fevereiro de 1958) é 

um ex-jogador brasileiro de basquetebol Considerado um dos 

maiores jogadores de todos os tempos, apesar de nunca ter atuado na 

NBA. Com 2,05 m de altura, Oscar é o recordista mundial de 

pontuação do basquetebol = 49.737 pontos. Jogou em 5 Olimpíadas 

Este recorde é extraoficial, pois não havia súmulas de todos os jogos 

de Oscar no Brasil. Seu rendimento em equipes como Sírio e Palmeiras 

foi calculado através de estudos do jogador com o seu biógrafo, o 

jornalista e escritor Odir Cunha, autor do livro Oscar Schmidt, a 

história do maior ídolo do basquete brasileiro, lançado em 1996.Seu 

número da sorte é o 14, tanto que o usou em 1978. Porém, em 1990, 

na FIBA usou o número 6. A Partida Final do Torneio de 

Basquetebol Masculino nos Jogos Pan-Americanos de Indiana-

pólis-1987 foi um jogo histórico para o basquetebol mundial, pois foi 

a primeira vez que a seleção norte-americana masculina de basquete 

perdeu um jogo em casa, a primeira vez que foi derrotada em finais, e 

a primeira vez que tomou mais de cem pontos diante de seus 

torcedores. Além disso, o Brasil quebrou uma invencibilidade de 34 

partidas oficiais do time norte-americano de basquete.Está é 

considerada a maior conquista do esporte nacional desde a Copa do 

Mundo de 70 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Natal_(Rio_Grande_do_Norte)
https://pt.wikipedia.org/wiki/16_de_fevereiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1958
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/NBA
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADrio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Palmeiras
https://pt.wikipedia.org/wiki/Odir_Cunha
https://pt.wikipedia.org/wiki/FIBA
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jogos_Pan-Americanos_de_1987
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jogos_Pan-Americanos_de_1987
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sele%C3%A7%C3%A3o_Estadunidense_de_Basquetebol_Masculino
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sele%C3%A7%C3%A3o_Estadunidense_de_Basquetebol_Masculino
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O próprio site do USA Basketball, na seção em que conta a história 

deste jogo, classifica a atuação do time brasileiro como “uma 

exibiçãode ofensiva que muitos jámais se esquecerão” Brasil 120 xUSA 115.   

O ouro levado dos norte-americanos no Pan de Indianápolis-1987 foi 

um dos fatores que também levaram os EUA a mais tarde convocar 

atletas profissionais para a sua seleção de basquete, e  mudaram a 

filosofia dos americanos que cultuavam as enterradas valendo 2 pontos 

enquanto os brasileiros faziam cestás de longe valendo 3 pontos. Oscar 

fez 46 pontos e Marcel 31. Os americanos tinham tanta certeza da 

vitória que não tinham o Hino Nacional Brasileiro. A organização dos 

Jogos demorou a premiação até achar em outro lugar o hino para ser 

tocado enquanto a Bandeira brasileira era  hasteada, Assim ,os USA 

inovaram até chegar ao ápice com o Dream Team de 1992.Oscar foi 

nomeado um dos 50 Maiores Jogadores de Basquete da FIBA em 

1991. Em agosto de 2010, ele foi incluído no Hall da Fama da FIBA, 

em reconhecimento ao que jogou em competições internacionais.Em 

8 de Setêmbro de 2013, Oscar Schmidt entrou para o Hall da Fama de 

basquete dos EUA "Basketball Hall of Fame"Seu primeiro treinador 

foi Laurindo Miura, que desenvolveu um trabalho especial de 

coordenação para ele. Esse trabalho serviu de base para seus 

arremessos.  

Oscar diz : 

 SONHO=VISÃO?  

 VISÃO=SONHO TRABALHADO 

 OBSTINAÇÃO=CORAGEM, 

 OUSADIA, 

CONFIANÇA, MUITO TREINO. 

Todos sonham, e este sonho torna-se uma visão, e a visão nada mais é 

que um sonho trabalhado. Imagine ele, com 2,05 m, nascido no Rio 

Grande do Norte, local onde a estátura media é baixa. Naquele tempo 

em que todos os grandões eram desengonçados, foi um dos primeiros 

altões “engonçados” que conheci. Ele sempre foi obstinado, terminado 

um jogo, permanecia nas quadras arremessando mais cen-tenas de 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Jogos_Pan-Americanos_de_1987
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dream_Team
https://pt.wikipedia.org/wiki/FIBA_Am%C3%A9ricas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hall_da_Fama_da_FIBA
https://pt.wikipedia.org/wiki/Basketball_Hall_of_Fame
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vezes para não perder a mão. Tinha coragem, persistia no objetivo e 

era ousado, pois queria ser muito bom, e o foi. Não jogou na NBA, 

pois, se o fizesse não poderia exercer sua paixão que era vestir a camisa 

da seleção brasileira. Já Ozíres Silva diz que todos sonham. Então por 

que  não sonhar Grande? 

   Outro exemplo interessante de empreendedorismo é o caso de Sara 

Blakely 

Uma jovem loira e linda entra na sala de reuniões da Spanx de topless 

(sim, você leu certo). Minutos depois, volta vestindo uma lingerie. 

Não, não é o que você pensou. A beldade é Sara Blakely, dona da grife 

americana de lingerie, que faz questão de provar pessoalmente as 

peças que cria em reuniões com a diretoria. 

Pode parecer uma anedota, mas foi com métodos de gestão assim que 

Sara transformou um pequeno negócio, cujo investimento inicial foi 

de 5.000 dólares, em uma potência da moda íntima. E, de quebra, 

entrou pela primeira vez na lista dos bilionários da Forbes. 

   A empresária se destaca como uma das poucas mulheres do ranking 

que construiu sua fortuna a partir dos próprios esforços, ou seja, sem 

a ajudinha de uma herança deixada por um pai bilionário, muito menos 

por um marido rico. Neste quesito, o de empreendedora que fez sua 

própria riqueza, Sara é a mais nova da lista, com 41 anos. 

   A empresária é a única dona da empresa que fundou. Atualmente, a 

Spanx possui 125 funcionários, sendo apenas 16 do sexo masculino. 

A companhia possui portfólio de mais de 200 peças de lingerie, que 

são vendidas em 11.500 lojas de departamentos, em 40 diferentes 

países. Largou um bom emprego para empreender. 

   O segredo dela é que, aos 28 anos, viu que o maior problema das 

mulheres era a marca do lingerie na roupa externa após os 30 anos 

http://www.forbes.com/sites/erincarlyle/2012/03/07/the-worlds-richest-women/
http://exame.abril.com.br/negocios/empresas/noticias/as-5-mulheres-mais-ricas-do-mundo-segundo-a-forbes
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principalmente. E ela eliminou estas marquinhas. Mais de 3 bilhões de 

mulheres no mundo viram este problema e só ela eliminou-o. Suas 

principais clientes são as musas do cinema e as cantoras. 

   Sua empresa deslanchou para o sucesso após entrevista com Oprah 

Winfrey, em 2000. Suas principais clientes são Madona, Beyonce, 

além de muitas outras artistas e pessoas célebres no mundo. 

           7- EMPREENDEDORISMO EMPRESARIAL

 

   Quando você analisa a missão inicial desta companhia, você vê 

exatamente as palavras que dominarão o século XXI, e que há de mais? 

Apenas que está empresa viu isto na década de 70 quando foi criada. 

Assim, ela conseguiu ultrapassar conhecida multinacional em nosso 

território, sendo a primeira no mercado hoje.  

   Quanto a história de Tramontina contada na internet ela é falsa, mas 

procure conhecê-la, é interessante ( diz que ele era analfabeto e 

porteiro de prostibulo e por causa disso fez seu império).         Quando 

o empreendimento é muito caro e envolve tecnologia, em geral, é 

necessário que o estado se torne empreendedor. Aqui, no Brasil, o 

maior exemplo é a EMBRAER.  
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  Assim vamos a um novo capítulo o EMPREENDEDORISMO DE 

ESTADO, como foi engendrado de uma ideia até ao sonho realizado: 

como surgiu uma multinacional, brasileira a EMBRAER é o “ Maior 

ato empreendedorístico do Hemisfério Sul” , podemos ter um 

empreendimento de maior valor, com maior faturamento, mas em 

tecnologia não existe nenhum igual ou superior no Hemisfério 

setentrional.Com este meu ponto de vista, até Ozires Silva concorda. 

Nos países desenvolvidos o empreendedorismo de estado é usual. 

8-EMBRAER =De uma idéia a uma multinacional 

 

  No fim da década de 50, e durante 60/70, surgiram em virtude da 

situação geopolítica do país, problemas sérios, pois tínhamos  uma boa 

conexão aérea no pais para a época, mas nossa frota, oriunda da II 

Guerra Mundial, estáva envelhecendo. Era necessário substitui-la. 

Para resolver o problema de manter nossas fronteiras alem de 

continuar com as conexões aereas O EMAER ( Estado Maior da 

Aeronáutica) lançou requisitos de uma aeronave. 

   A fim de realizar está missão, foi designado o Cel. Paulo Victor da 

Silva, oficial da Aeronáutica comandante do CTA ( Centro Técnico de 

Aeronáutica), que, de grande visão futurística e idealista ao extremo, 

pois nestá década já tinha entrado mentalmente no século XXI  (alterou 

o nome de Centro Tecnico de Aeronáutica para Aeroespacial na 

década de 60 ) como uma das primeiras ações sua. 
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  Nomeou o Coronel, o então na época capitão e depois major Ozíres 

Silva, que além de todas as qualidades que tinha como piloto, era 

engenheiro com pós-graduação, visionário, e, sobretudo idealista, 

tinha um carisma inato de espirito de liderança, boas ideias, ousado, 

mesmo atrevido em suas ações. O Cel. Paulo Vitor e o major Ozíres, 

objetivavam ainda melhorar a naçãoe ajudar a humanidade, 

cumprindo, pois o juramento do Engenheiro: 

        ” PROMETO que, no cumprimento do meu dever de 

Engenheiro, não me deixarei cegar pelo brilho excessivo da tecnologia, de 

forma a não me esquecer de que trabalho para o bem do Homem e não da 

máquina. 

Respeitarei a natureza, evitando projetar ou construir equipamentos que 

destruam o equilíbrio ecológico ou poluam, além de colocar todo o meu 

conhecimento científico a serviço do conforto e desenvolvimento do Brasil 

e da humanidade. 

Assim sendo, estarei em paz Comigo e com Deus." 

A partir daí, assessorados pelo brilhantismo de Ozílio Carlos da Silva 

e com a genialidade aeronáutica de Guido Fontegalant Pessotti,e 

apoiados pelo diretor técnico do IPD ( Instituto de Pesquisa e  

Desenvolvimento) do CTA, Antônio Garcia da Silveira, foram feitos 

três protótipos do Projeto 6504 ( 65 foi o ano e o 04 a ordem do projeto 

de pesquisa do IPD). 

   Como a aviação é confiabilidade e naquele tempo os aviões levavam 

em sua sigla a inicial do chefe do projeto. Quem iria confiar em um 

avião feito por três Silva ( Paulo Victor, Ozíres e Ozílio) ?  

   Foi trazido para chefiar o projeto o francês Max Holste , que como 

todo gênio era irascível ,e, após o voo dos protótipos, foi embora. 

   Discordava ele do protótipo ter data certa para voar (e voou no dia), 

mas nos ajudou bastante, dando condições ao Eng. Guido fazer várias 

modificações (praticamente um novo avião), como nova motorização 

mais potente, modificação nas janelas, melhor aerodinâmica do para-
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brisa que era um diedro, recolhimento total do trem de pouso e outras 

modificações menores para os aviões de série. 

 

     Assim, após 110.000horas de trabalho, 300 pessoas e um tempo 

recorde de desenvolvimento, 3,5 anos, fazendo com que mais de 250 

empresas trabalhassem no projeto, utilizando material aeronáutico dos 

Parques Aeronáuticos que faziam as manutenções dos aviões da FAB. 

Detalhe importante: como as leis não ajudavam nas contratações, a 

mão de obra veio de experimentos e projetos anteriores do CTA, 

técnicos e profissionais experientes dos Parques, e os engenheiros, 

desenhistas e projetistas contratados pelo sistema “fatura” (sem serem 

funcionários públicos, pois não existia concurso ou possibilidade de 

admissão ao funcionalismo), sem direitos trabalhistas.  

   O próprio Max Holste foi contratado para turbinar um avião da FAB 

o T-6 , no qual nunca tocou ou mexeu uma palha, estando o tempo 

todo norteado para o desenvolvimento do projeto do Bi Motor 

BANDEIRANTE (  nome dado pelo Cel. Paulo Victor). Na época, este 

autor era responsável pelos contatos externos com estas 250 empresas 

envolvidas no projeto. 

   Quando o dinheiro estava acabando, Ozíres falava com Paulo Victor 

que saia para Brasília e de lá, de qualquer maneira, ele conseguia 

verba, uma ocasião, não tínhamos recurso para continuar. PV foi a 
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Brasília, mas o ministro não dispunha dela. Era uma sexta feira, PV 

pesquisou todas as sobras de dinheiro nas Bases Aéreas e Parques, na 

quinta feira seguinte o dinheiro estava disponível. Hoje não teríamos 

uma EMBRAER, pois o Tribunal de Contas não deixaria. 

   Mas naquele tempo os homens pensavam primeiro no país e depois 

neles, ao contrário de hoje. Trabalhávamos 12, 14, 16 horas diárias 

sem horas extras. 

   Os protótipos voaram, tínhamos um bom avião, 1968, 1ª voo SJC 

em 19/10/1968, O Bandeirante, era muito bom, a infraestrutura 

aeroportuária brasileira DA ÉPOCA principalmente no Centro-Oeste 

e região amazônica também muito boa. 

   Após os protótipos, o desafio: a produção seriada e a comercia-

lização. Nessa fase, o brigadeiro-do-ar Paulo Victor da Silva, na época 

diretor-geral do CTA, conseguiu consolidar as providências para a 

criação da Embraer. 

   A empolgação do grupo PAR/IPD/CTA, não encontrava eco junto 

aos empresários. Nossa aviação tinha condições de criar uma cadeia 

de fornecedores necessários para produzir o avião.  

   A ideia de uma indústria aeroespacial brasileira era muito avançada.  

1-Ozíres Silva tenta convencer os industriais brasileiros, mas não 

obtinha sucesso.   

2-Sem desanimar surgiu a saída. O plano de Ozíres era simples     

e lógico: criação de uma empresa de capital misto com aportes 

do governo, cujo capital inicial seria de US$ 10 milhões e com o 

governo mantendo o controle acionário com 51% das ações 

votantes. O restante teria que vir da iniciativa privada, através de 

um programa de incentivo fiscal que permitiria às empresas 

interessadas deduzir 1% do imposto de renda devido à União em 

ações da companhia. 

   O plano foi o achado para o início da EMBRAER. 

 

9-Engenharia financeira para a implantação da empresa 

   As ações ordinárias com direitos a voto na diretoria 20% 

   As ações preferenciais sem direito a voto na diretoria 80% 
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   Mapa da engenharia financeira, razão do sucesso da implantação da 

EMBRAER. Os empresários refratários a constituir a empresa, 

passaram a procurar ações para salvar 1% de seu imposto de renda 

anual. Isso pode ser feito durante cinco anos. 

 

 
 

   Quem acreditou na EMBRAER e em nosso avião foi o Presidente 

Costa e Silva junto com o Ministro Delfim Netto. Em 1970, no dia 2 

de Jáneiro, 33 engenheiros do PAR mais os técnicos que quiseram sair 

do emprego público ( eles tinham um ano para exercer a opção, de 

ficar na EMBRAER ou voltar para o PAR) além de outros funcionários 

e alguns engenheiros que exerceriam a função de suportar a empresa 

com as construções civis, compras, manutenção de fábrica, e ai 

começou a EMBRAER. Assim, em todos os lugares em que a empresa 

se instala, o numero da rua é 2170(data do inicio). Este pessoal foi 

muito importante, pois a empresa sempre cresceu e eles trabalharam 

muito para sua notável expansão.  

   Outro dia, com o meu amigo Alcindo, falei que a EMBRAER 

tinha tudo para dar errado, pois, certa feita levei um americano e um 

alemão importantes no ramo de aviação para almoçar. Na época de 

CTA/PAR(fabricação dos protótipos) e estes disseram que éramos 

loucos, tentar fábricar um avião com um grupo de engenheiros tão 

novos, pois o Ozíres tinha 34 anos e os demais de 24 a 34 anos, 

enquanto no exterior o normal eram equipes de45 anos em diante.       

9%
11%

80%

CONSTITUIÇÃO EMBRAER

ac ordinárias ac governo
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De fato, esqueceram eles que o número de engenheiros era igual a 

idade de Cristo. Assim o milagre ocorreu, deu certo. Em outros países 

as equipes de engenheiros eram muito mais velhas e com mais 

experiencia. Em detrimento dos problemas insuperáveis, prevaleceu a 

garra e acima da inexperiência prevaleceu a vontade de ferro; contra o 

desconhecimento e falta de Know-How, prevaleceu o sonho. FOI A 

MAIOR VITORIA DA ENGENHARIA BRASILEIRA. 

    

 

   Secundados por Antonio Garcia da Silveira e por Alvaro Franco, foi 

constituida a primeira diretoria da EMBRAER, a qual tinha a missão 

de entregar 80 aeronaves para a FAB e 70 para o mercado, 

principalmente as linhas aéreas regionais.  

   Com o choque de petróleo ( barril de 159litros, de dois dólares subiu 

para 35 ) em 1973, os aviões a jato puro executivos revelaram-se 

barulhentos e ineficientes no gasto de combustível. Precisavam de um 

avião econômico e com o máximo de velocidade possivel. Os aviões 

existentes no mercado para substituição dos jatos executivos eram o 

King Air e o Bandeirante. O nosso ganhou por ser um projeto mais 

moderno no mundo para o tipo de avião. Tínhamos o King Air, um 

modelo mais antigo e o Bandeirante era o “up to date” do tipo.   Assim, 

após o choque do petróleo em 1973 e em 1979 (após as guerras no 

meio oriente Israel X Árabes) “choveram” encomendas. O nosso 
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planejamento inicial foi para o brejo, tínhamos que acelerar a nossa 

linha de produção o que se deu como OFFSET do MB 326 ( conhecido 

no Brasil por Xavante) . Fizemos sob licença 182 aparelhos, vendemos 

6 ao Togo e 10 ao Paraguai, mas o importante é que os italianos vieram 

aqui para transferir tecnologia e com isto pudemos acelerar a linha de 

produção e melhoraram nossa logística, para darmos conta dos pedidos 

do Mercado Internacional.  

  10-PROGRAMA DO AVIÃO AGRICOLA 

   A Embraer não parava. Em paralelo o Ministério da Agricultura precisava da 

EMBRAER para o Brasil partir a toda para conquistar o mercado internacional 

do agro negócio, e, para isto, encomendou o desenvolvimento do avião agrícola 

Ipanema.  

 O Ipanema, projetado e testado na Fazenda Ipanema em 

Sorocaba. 

 Primeiro voo 70, produção 72. Versões modernizadas 

produção até hoje pela Indústria Aeronáutica Neiva, 

 ( Embraer)=>produzidas mais de 1.000. 

 Variantes do Ipanema com o ano de certificação do modelo. 

 EMB 200 – Cert. em 71,motor Lycoming de 260 HP. 

Reservatório 550kg. 

 EMB 200A – Cert. em 1973. Similar a anterior com alguns 

aperfeiçoamentos. 

 EMB 201 – Cert. em 1974. Motor Lycoming de 300 HP. 

Reservatório 750kg. 

 EMB 201A - Certificado em 1977. Similar a anterior com 

novo painel, controles e asas. 

 EMB 202 - Certificado em 1991. Possui alterações 

aerodinâmicas importantes winglets, equipamento 

pulverização eletrostática opcional reservatório 950kg. 

 EMB 202A - Certificado em 2004. Primeira aeronave série 

mundo motor álcool, Lycoming de 320 HP. O álcool 

possibilita um melhor desempenho, além de custos de 

manutenção e operação mais baixos. 

 EMB 203 Possui envergadura de 13,3 m, possibilitando uma 

maior faixa de deposição de defensivos, reservatório de 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Sorocaba
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%BAstria_Aeron%C3%A1utica_Neiva
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1175 L e cabine mais anatômica.Certificado em  novembro 

de 2015. 

   Foram produzidos em torno de 1500 aviões durante estes 44 anos e 

a EMBRAER cumpriu o papel exigido pelo Governo. 

   A Empresa sempre foi exigida pelo governo que lançou mais um 

desafio para a  

11-EMBRAER, O PROJETO PIPER (estávamos gastando muitos 

dólares em divisas) 

 
Em 1973, com a crise mundial, houve a necessidade de substituir as 

importações. O Governo precisava manter o agronegócio fun-

cionando e manter a integridade do país, através da aviação executiva. 

A Embraer não fugiu ao desafio. O mercado era dominado pela Cesna 

( 363  vendidos em 74 e, em 76 apenas 6). A Embraer fez um acordo 

com a Piper e, em dois anos tomou conta do mercado. 

Em 1974, a Embraer obteve licença para produzir aviões Piper no 

Brasil. Inicialmente, os aviões eram enviados em forma de kit, para 

serem montados e comercializados em países da América Latina pela 

empresa de São José dos Campos. Mas já em 1978, a maior parte das 

peças e dos componentes passou a ser produzida localmente. Entre 

1974 e 2000, cerca de 2.500 aviões Piper foram produzidos pela 

Embraer. 

O bimotor Sêneca foi construído como EMB-810. O PA-34-200T foi 

produzido como o Sêneca EMB-810C e o PA-34-220T, como EMB- 

810D. Os monomotores foram: PA-28R-200 Cherokee Arrow II, 

como EMB-711C Corisco; PA-28-181 Cherokee Archer II, como 
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EMB- -712C Carioquinha; PA-28-235 Cherokee Pathfinder, como 

EMB-710C Carioca, PA-32-300 Cherokee Six, como EMB-720C 

Minuano; PA-32R-300 Cherokee Lance, como EMB-721C Sertanejo; 

PA-31-350 Navajo Chieftain, como EMB-820C Navajo. Não poderia 

eu , deixar de citar neste livro, um pioneiro meu amigo, o engenheiro 

José Carlos de Barros Neiva,  

Neiva BN-1 (Planador BN-1), Planador Neiva B Monitor, Neiva P-56 

Paulistinha, Neiva Regente e o T-25 Universal. 

    O Neiva T-25 Universal é uma aeronave brasileira desenvolvida 

pela Indústria Aeronáutica Neiva na década de 1960, com a 

incumbência de substituir o North-American T-6 na instrução 

avançada dos Cadetes da Força Aérea Brasileira. O primeiro protótipo 

realizou seu voo inaugural no dia 09/04/66, com o prefixo 

experimental PP-ZTW. Já em Dezembro de 1967, a Neiva fechou 

contrato para uma fábricação inicial de 150 T-25 Universal, em uma 

linha de montagem localizada em São José dos Campos. O primeiro 

T-25 Universal foi entregue à FAB em 1971, já bem diferente do 

primeiro protótipo, devido aos requisitos militares. 

   Foram fábricados 189 aviões. É o avião com maior porcentagem de 

itens feitos no país( matérias prima). Este contrato proporcionou o 

desenvolvimento de muitos itens com matérias prima brasileira. Para 

eles foram desenvolvidos tubos de aço 4130 sem costura, produzidos 

em Minas Gerais, barras de aço 4130 e 4340 feitas em Campinas, 

chapas de aço inox produzidas em Timóteo (MG), chapas alclad de 

alumínio 2024-O, tubos de alumínio sem costura produzidos em 

Pindamonhangaba, enfim, foram fábricadas conexões hidráulicas, 

matériais de interiores, peças em fibra de vidro, cabos elétricos e de 

aço para comando no ABCD, cubos de roda, liquidômetros,etc tudo 

fábricado e feito no pais, e  muitos destes itens foram usados na 

fábricação do Bandeirante. 

   A seguir quadro mostrando os aviões fábricados em Botucatú. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%BAstria_Aeron%C3%A1utica_Neiva
https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1960
https://pt.wikipedia.org/wiki/North-American_T-6
https://pt.wikipedia.org/wiki/For%C3%A7a_A%C3%A9rea_Brasileira
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Fundada  em 1954, a Indústria Aeronáutica Neiva passou a ser 

subsidiária integral da Embraer a partir de 1980. Em 2006, tornou-se 

Unidade Embraer. Localizada em Botucatu, interior de São Paulo, a 

unidade têm mais de 90.000 metros quadrados de área construída e 

uma equipe aproximadamente 1.800 empregados. 

A unidade é usada para fabricação de peças e estruturas para jatos das 

famílias ERJ, E-JETS E1 e E2, Phenom, montagem da fuselagem e 

subconjuntos do Super Tucano, fabricação de painéis KC-390, 

fabricação de peças de reposição para aviões da Embraer com 

produção descontinuada, ferramentais e GSE´s. A unidade Botucatu 

também é responsável pela produção e comercialização dos aviões 

Ipanema, venda de peças de reposição e apoio pós-venda para aviação 

agrícola. Continuaram durante um tempo as unidades finais do 

programa EMB 120 Brasília. Foram entregues 352 aerona-ves para 33 

operadores internacionais, ao longo de quase duas décadas de 

produção. Sua fábricação foi suspensa em 2001, quando já estáva 

sendo produzido o seu modelo sucessor ERJ-145. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Embraer_ERJ-145
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12-PROGRAMA 12X (Xingu e Brasília) 

 

O Embraer EMB-121 Xingu, bimotor de médio porte, executivo, 

motorização turboélice e cabine pressurizada. Têm capacidade para 

transportar dois tripulantes e até oito ou nove passageiros em viagens 

de médio curso.Desenvolvido e fábricado no Brasil a partir da década 

de 1970, usa asa do turboélice Bandeirante.  

O Xingu é o primeiro integrante do Projeto 12X da EMBRAER, avião 

da família de aeronaves turboélices, iniciado na década de 1970 no 

Brasil. Ele é o primeiro produto nacionail de um trabalho de pesquisa, 

criação e desenvolvimento de aeronaves turboélices pressurizadas  

para uso executivo, uso militar e uso no transporte regional de 

passageiros, que incluiu, posteriormente, o EMB-120 Brasília.  

Na fase inicial de desenvolvimento do Projeto 12X, utilizaram os 

engenheiros EMBRAER, auxílio de engenheiros da United 

Technologies americana especialmente no aspecto de usinagem 

química-técnica necessária para fábricação de aeronaves metálicas 

pressurizadas. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Bimotor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Turbo%C3%A9lice
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dura%C3%A7%C3%A3o_do_voo#Voo_de_m.C3.A9dio-curso
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Asa_(avia%C3%A7%C3%A3o)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Embraer_Bandeirante
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aeronave
https://pt.wikipedia.org/wiki/Embraer_EMB-120_Bras%C3%ADlia
https://pt.wikipedia.org/wiki/United_Technologies_Corporation
https://pt.wikipedia.org/wiki/United_Technologies_Corporation
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Usinagem_qu%C3%ADmica&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Usinagem_qu%C3%ADmica&action=edit&redlink=1
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   Foram produzidas 106 aeronaves de 1976 a 1987 com 51 

exportadas e 43 na Força Aérea Francesa onde até hoje prestam um 

grande serviço na formação de pilotos, principalmente por serem 

muito econômicas. A Wilkpédia publica abaixo: 

 O EMB 120 ou Brasília é um avião turboélice bimotor para uso 

regional, pressurizado, de alto desempenho, capaz de transportar 30 

passageiros. 

Foi projetado, desenvolvido e fabricado em larga escala no Brasil a 

partir da década de 1980 pela Embraer, que utilizou como base para 

sua criação e desenvolvimento o bimotor turboélice para uso 

executivo EMB-121 Xingu, inclusive o projeto de fuselagem, 

estabilizadores vertical e horizontal em T e o seu inovador sistema de 

pressurização.  

Em 1994 o Brasília foi o avião regional com maior número de 

operadores no mundo, utilizado por 26 empresas em 14 países. Em 

1996 recebeu da FAA (Federal Aviation Administration) um prêmio 

especial de segurança. 

Foram entregues 352 aeronaves para 33 operadores internacionais, ao 

longo de quase duas décadas de produção. Sua fabricação foi suspensa 

em 2001, quando já estava sendo produzido o seu modelo 

sucessor ERJ-145 

13-PROGRAMA AMX 

 

O AMX A-1, ou simplesmente AMX, é um avião de ataque ar-

superfície usado para missões de interdição, apoio aéreo aproximado 

e reconhecimento aéreo. Foi desenvolvido pelo consórcio 

internacional AMX Internacional. Na Força Aérea Brasileira, ele é 

designado A-1 (A-1A para a versão monoplace e A-1B para a versão 

de dois lugares). Com a modernização, o A-1 passa a incorporar o M 

em sua designação na FAB, tornando-se então A-1M. 

Em 27 de março de 1981, o governo italiano e o governo do Brasil 

concluíram um acordo de requerimentos conjuntos para as aeronaves, 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Avi%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Turbo%C3%A9lice
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bimotor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1980
https://pt.wikipedia.org/wiki/EMBRAER
https://pt.wikipedia.org/wiki/Embraer_EMB-121_Xingu
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fuselagem
https://pt.wikipedia.org/wiki/FAA
https://pt.wikipedia.org/wiki/Embraer_ERJ-145
https://pt.wikipedia.org/wiki/Avi%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Luta_antissuperf%C3%ADcie
https://pt.wikipedia.org/wiki/Luta_antissuperf%C3%ADcie
https://pt.wikipedia.org/wiki/Interdi%C3%A7%C3%A3o_a%C3%A9rea
https://pt.wikipedia.org/wiki/Apoio_a%C3%A9reo_aproximado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reconhecimento_a%C3%A9reo
https://pt.wikipedia.org/wiki/AMX_Internacional
https://pt.wikipedia.org/wiki/For%C3%A7a_A%C3%A9rea_Brasileira
https://pt.wikipedia.org/wiki/1981
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
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e a Embraer foi convidada a se juntar ao programa em julho do mesmo 

ano. 

Nestá parceria, ficou sob a responsabilidade da Embraer, além da 

montagem das unidades para a FAB, absorver o conhecimento para o 

desenvolvimento e produção dos conjuntos e componentes do sistêma 

de acionamento dos trens de pouso da aeronave. A Embraer forneceria, 

tanto para as aeronaves brasileiras quanto para as italianas, os 

conjuntos dos trens de pouso principais, válvulas e atuadores de 

acionamento, conjuntos de rodas, freios e conjuntos de suporte e 

alijámento de cargas subalares. Todos estes componentes seriam de 

fornecimento brasileiro. Para isso, foi criada, em 1984 a Embraer 

Divisão Equipamentos (EDE), que, em 2008, passou a se denominar 

Eleb Equipamentos Ltda. 

O primeiro protótipo voou em 15 de maio de 1984. A produção em 

série foi iniciada na metade de 1986, com os primeiros exemplares 

entregues à Força Aérea Italiana e à Força Aérea Brasileira em 1989. 

Desde então, ao redor de 200 AMXs foram construídos. 

   Neste avião é que os engenheiros brasileiros adquiriram Know How 

da moderna eletrônica embarcada ( aviônica), que serviram as novas 

famílias de aviões ERJ145 e EMB 170/190. Continuando então temos: 

   14- PRIVATIZAÇÃO 

 

   A burocracia governamental era um empecilho para o 

desenvolvimento comercial da Empresa. Por exemplo, era só ler no 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Embraer
https://pt.wikipedia.org/wiki/For%C3%A7a_A%C3%A9rea_Brasileira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Know-how
https://pt.wikipedia.org/wiki/Trem_de_pouso
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cilindro_hidr%C3%A1ulico
https://pt.wikipedia.org/wiki/1984
https://pt.wikipedia.org/wiki/2008
https://pt.wikipedia.org/wiki/Eleb
https://pt.wikipedia.org/wiki/1984
https://pt.wikipedia.org/wiki/1986
https://pt.wikipedia.org/wiki/For%C3%A7a_A%C3%A9rea_Italiana
https://pt.wikipedia.org/wiki/For%C3%A7a_A%C3%A9rea_Brasileira
https://pt.wikipedia.org/wiki/1989
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Diário Oficial da União que qualquer um ( principalmente os 

concorrentes) sabia onde estavam os vendedores da EMBRAER no 

mundo, isso porque qualquer viagem de funcionário público ou de 

economia mista tinha que ser autorizada pelo governo e saia no DOU. 

Era necessário tornar a empresa mais ágil, pois o desenvolvimento de 

componentes aeronáuticos e da tecnologia é muito rápido e as 

companhias estatais não possuem a dinâmica necessária para 

acompanhar a evolução. O mesmo ocorreu na telefonia. Antigamente 

uma linha custava mil dólares e tinha uma fila enorme para adquirir. 

Hoje o setor comemora os dezoito anos da privatização das teles 

iniciados dia 29 de julho. O lado positivo, foi sem dúvida, a espantosa 

propagação do uso de telefones celulares, do acesso à Internet, e 

aumento expressivos de usuários de telefonia fixa. Pode-se destacar a 

evolução do número de acessos instalados na telefonia fixa, que passou 

de 16,5 milhões em 1996 para 47,8 milhões em 2001; ou, ainda, a 

implantação efetiva da telefonia móvel, que atingiu 28,7 milhões de 

usuários em 2001, com tele densidade de dezessete acessos por cem 

habitantes bastante superiores à de 1996, por exemplo, (1,7 acesso por 

cem habitantes) (Anatel, 2001).   

Outro número que mostra o crescimento diz respeito aos postos de 

trabalho existentes no Sistema Telebrás na época e no período pós-

privatizações, isto é, depois de 1998. Se havia 93,1 mil postos em 

1990, o número subira para 153,1 mil em 1998 e já beirava 300 mil no 

primeiro semestre de 2001 (Anatel, 2001).   Com 348 milhões de 

clientes, o setor de telecomunicações contabilizou, nos três primeiros 

meses de 2013, receita bruta de R$ 55,1 bilhões, valor 5,2% maior do 

que os R$ 52,4 bilhões registrados no mesmo período de 2012. Nos 

últimos quatro anos, o setor recolheu R$ 200 bilhões em impostos e 

taxas – 2,3% mais do que o investido pelas empresas no mesmo 

período. 

   De forma análoga, o único caminho para a sobrevivência da 

EMBRAER era a privatização. 
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   A partir do final dos anos de 1980, a empresa começou a enfrentar 

dificuldades financeiras em função do cenário adverso da economia 

mundial. 

   Em 1992, mergulhada em uma séria crise financeira, a Embraer teve 

que demitir reduzindo drasticamente o quadro de pessoal, mais de 

3.000 demissões. 

   O engenheiro Ozíres Silva, um dos fundadores da companhia e seu 

superintendente desde a criação em 1969  até 1986, conduziu o 

processo de privatização. Para ele, a venda da Embraer foi crucial para 

a sobrevivência da empresa e do projeto da indústria aeronáutica 

nacional. Neste processo foi secundado por Ozílio Silva e Manoel 

Benedito de Oliveira. 

Antes de ser privatizada, a Embraer estava à beira da falência. 

  Os novos controladores acionários passaram então a ser os fundos de 

pensão Previ e Sistel (20% cada), a Cia. Bozano, Simonsen (20%), 

além de um grupo de investidores com participação acionária menor 

(total de 20%), composta pela Dassault, EADS, Snecma e Thales 

Group. 

   Na avaliação de Expedito Bastos, especialista em assuntos militares 

da Universidade Federal de Juiz de Fora (MG), a privatização 

possibilitou um “salto de qualidade”. 

   “Ela passou a ter liberdade para procurar parceiros estratégicos no 

mercado internacional e a desenvolver novos produtos. Foi 

fundamental para a companhia”, declarou. 

   Para o diretor regional do CIESP (Centro das Indústrias do Estado 

de São Paulo), em São José, Almir Fernandes, se a Embraer 

permanecesse uma estatal, “jamais ela seria o que é hoje. Sem dúvida, 

a privatização foi um marco importante para a empresa”, disse. 

    Hoje a EMBRAER é uma Sociedade Anônima, inclusive muito 

solicitada pelo Governo para entrar em áreas essenciais e estratégicas 
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para o Brasil, como Satélites, Radares, equipamentos de Sistemas de 

vigilância, trafego aéreo, etc. No exemplo abaixo vemos: 

 

15-CAPITAL ATUAL (COMO ESTÁ SITUADO: EXEMPLO 2009) 

O quadro abaixo é apenas para ilustrar, hoje em 2017 é diferente, mas dá a ideia 

de como se compõem um capital de uma multinacional. 

 

   Hoje, após a privatização, a  EMBRAER negocia suas ações em duas 

Bolsas a de São Paulo e a de Nova York. 
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O modelo de pulverização das ações adotado pela Companhia resulta 

na ampliação do direito de voto a todos os acionistas, sem distinção, 

com representatividade de, no máximo, 5% do capital social. O 

Estatuto Social também impõe outras condições para evitar a 

concentração de ações ou recibos de ações negociados na Bolsa de 

Valores de Nova York (American Depositary Receipts – ADRs), como 

proibir que qualquer acionista ou grupo de acionistas tenha 

participação igual ou superior a 35% do capital da Companhia, exceto 

com autorização expressa da União e sujeita à realização de Oferta 

Pública de Aquisição (OPA). 

No caso de oferta de compra da Empresa, todos os acionistas, 

incluindo os minoritários, têm garantido direito de venda nas mesmas 

condições (mecanismo tag along). Há, no entanto, uma ação de classe 

especial (golden share), detida pela União, que lhe assegura o direito 

de veto em algumas questões estratégicas para a Companhia e o País. 

 

16-Empresa apostou no jato ERJ145 

Após a privatização, a Embraer apostou no projeto do jato ERJ 145, o 

primeiro dessa categoria produzido pela empresa. OERJ 145 foi uma 

aeronave concebida para acompanhar a tendência mundial na aviação 

regional na época, que era de utilizar aviões de maior porte, com 

propulsão a jato. Ele precedeu a nova família de jatos da empresa.  

Serviram muito os estudos feitos no CBA 123, avião do qual foram 

feitos apenas protótipos com a Argentina que não honrou seus 

compromissos com o Brasil. O avião saiu muito caro para o mercado, 

mas suas inovações tecnológicas deram ensejo para o lançamento da 

família dos ERJ, principalmente a fuselagem. Outro produto que 

ajudou muito no lançamento e projeto desta família foi o AMX, que 

nos trouxe grande conhecimento em aviônica (eletrônica embarcada). 

Este projeto foi muito interessante tecnicamente, mas exigiu um 

esforço muito grande do Ministério da Aeronáutica, que não poupou 

esforços para inclui-lo em seus orçamentos. 

FAMÍLIA ERJ 145 
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▪    O desenvolvimento de um avião é muito caro, pois necessita de 

Certificação do seu projeto e da sua manufatura. O que vem a ser 

isto? Para que você viaje em uma aeronave, você e a companhia 

de seguro têm que ter quase absoluta certeza de que o aparelho é 

seguro e bem projetado, bem como seu projeto foi seguido 

rigorosamente pela montadora, desde a produção pelos 

componentes, conjuntos e subconjuntos. Isto se chama 

rastreabilidade, que da a certeza da maior segurança possível. 

Também as montadoras (Airbus, Boeing, Embraer, etc.) são 

obrigadas a terem um controle dos procedimentos de montagem de 

tal forma que, se houver um acidente, a autoridade de aviação 

governamental (no nosso caso o CENIPA-Centro de Investigação 

e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos uma organização do 

Comando da Aeronáutica prevista pelo Decreto nº 6.834, de 30 de 

abril de 2009, que têm por finalidade planejar, gerenciar, controlar 

e executar as atividades relacionadas com a prevenção e 

investigação de acidentes aeronáuticos aliados a normas da 

Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) uma das agências 

reguladoras federais do País, foi criada para regular e fiscalizar as 

atividades da aviação civil e a infraestrutura aeronáutica e 

aeroportuária no Brasil. Instituída em 2005, começou a atuar em 

2006 substituindo o Departamento de Aviação Civil (DAC). É uma 

autarquia federal de regime especial e está vinculada à Secretaria 

de Aviação Civil da Presidência da República. As ações da ANAC 

se enquadram nas atividades de certificação, fiscalização, 

normatização e representação institucional. Sua principal missão é 

garantir a todos os brasileiros a segurança e a excelência da aviação 
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civil. Assim, estás duas entidades asseguram a segurança dos voos 

para os passageiros, garantindo as companhias de seguros que 

certificam que os itens de segurança foram seguidos para todos os 

fins de direitos civis. 

Como forma de dividir os elevados custos de desenvolvimento do 

Embraer ERJ-145 e tornar a sua fase de desenvolvimento e 

homologação financeiramente viável, os investidores privados e 

principais executivos da empresa decidiram adotar uma nova 

filosofia de compartilhamento dos riscos de desenvolvimento de 

novos produtos com os próprios fornecedores de peças, partes e 

componentes da Embraer algo que hoje em dia é comum até mesmo 

em gigantes industriais de altíssima tecnologia aeronáutica, 

como Boeing e Airbus, por exemplo, o sistema hidráulico, 

mostrando as suas especificações ( o que ela quer para seu projeto), 

se aceito, o parceiro projeta, desenvolve e certifica o sistema e será o 

fornecedor para toda a serie da família a ser posta para a venda no 

mercado aeronáutico.  Considerando está família mais os Legacy 600/650, 

que são feitos na mesma plataforma dos 145 foram fabricados em torno de 1400 

aeronaves. Abaixo visualização: 

▪  
 

17-FAMÍLIA EMB170/190 
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Mais de 85 empresas aéreas operam aeronaves comerciais da 

Embraer em mais de 50 países. Nossos pássaros brasileiros já 

aterrissaram em todos os continentes tanto na área militar, como 

comercial e executiva civil. Está família é um sucesso, pois foi 

idealizada e projetada para um público atual, de geração com 

aumento de altura e para isto foi usado o principio da dupla bolha.  

A fuselagem ‘dupla-bolha’ garante o máximo de conforto ao 

passageiro e amplo espaço para bagagem em voos mais longos. 

Embora seja um avião de menor capacidade tem o mesmo conforto 

de um B-737 ou de A-320. Para se pressurizar um vaso (fuselagem), 

a melhor forma é a circular, onde há uma distribuição uniforme de 

tensões. Assim, a Embraer utilizou um diâmetro para a cabine de 

passageiros e outro para as bagagens, separadas pelo piso, o que 

possibilitou maior conforto para o homem e maior capacidade de 

bagagens. Abaixo: dupla bolha, dois raios diferentes (cabine e carga) 
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Para ter uma maior economicidade no projeto, pois este e a 

certificação levam a um investimento muito grande, a EMBRAER 

utilizou o parceiramento de risco modificado. Comparemos abaixo: 

 

18-COMO UMA EMPRESA SE TORNA MULTINACIONAL 
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   A primeira pergunta que surge é o título deste capítulo. Os 

fundamentos estão neste quadro, que é seguido por todas as multe.  

A eficiência delas depende do maior ou menor grau deles.

 

 

19-ALTA TECNOLOGIA 

Implantação de um Centro de Realidade Virtual, o que resulta em uma redução 

de custos enorme, bem como promove o auxílio técnico ao desenvolvimento de 

projetos tornando-os mais rápidos e até impulsiona a própria venda do produto. 

É um dos auxílios mais notáveis na Indústria Aeronáutica. 

 

  Senão vejamos antigamente se fariam desenhos, por exemplo, do sistema 

elétrico e hidráulico, depois se tinha que ir a um mock-up de madeira (modelo 

em madeira no tamanho natural) , levar os dois sistemas construídos, instala-los 

e ver se um chicote elétrico não estava interferindo na passagem de uma 

tubulação e em caso positivo qual dos dois sistemas fariam um “ by pass” 

(desvio). Hoje se vai a uma sala com a equipe hidráulica, simulam-se no 
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computador os dois sistemas e olhando numa tela, os técnicos discutem quem 

vai fazer o desvio. Outra utilização dessa tecnologia das inúmeras existentes é 

na área comercial em que o comprador “entra” dentro do avião virtual simulado, 

e projetam-se dez cores para ele escolher o interior, ou então, é possível saber 

qual é a melhor disposição dos equipamentos da cabine do piloto virtualmente, 

consultando vários pilotos, por exemplo. 

20-ENGENHARIA BASEADA NO CONHECIMENTO 

  Hoje, com os modernos métodos da Tecnologia da Informação, todo o projeto 

é feito nas estações computorizadas de projeto. 

 

Graças à tecnologia informática, a Embraer faz contato com seus fornecedores 

de serviços e de materiais, manda o desenho da peça, o fornecedor cota, as 

engenharias discutem projetos on line, enfim, a facilidade que estes modernos 

softwares trazem é inacreditável, gerando a rapidez, eficiência e eficácia. 

  As indústrias detêm recursos específicos para sua área de atuação, e isto se 

reflete nos projetos para indústrias automobilísticas, aeronáuticas e 

aeroespaciais. O Catia é o software, que dizem ser o líder na criação de projetos 

industriais. Atualmente, é o software CAD 3D mais poderoso em termos de 

recursos, pois possibilita ao projetista o desenho de simples elementos até os 

mais complexos. Com ele pode-se criar virtualmente um produto do início ao 

fim, com inúmeras pessoas trabalhando simultaneamente no projeto, com total 

colaboração. Fundamentos, que permitem ao projetista desde a criação de peças 

simples, até a geração de pequenas montagens e seu detalhamento. Conforme as 
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versões pode-se fazer cálculos de tensão, fadiga e outros testes pertinentes a 

áreas especificas. Sem este conhecimento, não estará apto qualquer indústria a 

entrar em um mercado internacional, que necessita dele para inovar-se.  

 

 

21-PESSOAL QUALIFICADO 

   No balanço de 2015, a EMBRAER nos mostra quase 20.000 empregados. 

 

Como serão estes empregados quanto a sua formação? Proporcionalmente não 

varia muito deste quadro de 2010, não temos os de 2016, mas é necessário, quase 

mandatório ter-se essas proporções. São índices universalmente conhecidos e 
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quase invariáveis durante décadas, como por exemplo o Prof Van Dalle:40% do 

valor de um avião está na mão de obra. 

 

   Assim, temos 35% com grau universitário e 65% técnicos. 

  22- PRESENÇA MUNDIAL 

   Para vender e fazer assistência de seus produtos, e atender Contra Partidas 

Tecnológicas (OFFSET), é necessário ter fabricas, oficinas ou representações: 
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  Com isso se tornou a 3º fabricante de aeronaves no mundo. Esses dados para 

nós isto é muito importante, pois é a única exportadora de alta tecnologia e de 

produtos industrializados ( sem ser comodities). Vejamos este quadro: 

 

   Interpretando estes dados vemos duas das maiores exportadoras do Brasil, 

exportando produtos de tecnologia industrial a número 5 e 9, sendo só a 

EMBRAER de alta tecnologia, sendo todas as outras de comodities. Importamos 

entre as dez, nove empresas internacionais que nos exportam produtos industriais 

de alta tecnologia (2,3,4,5,6,7,9,e,10). Mesmo a Petrobras importa óleos para 

lubrificação e diesel. As tradings importam produtos químicos de alta tecnologia. 

Porque isto? 

   Em conversa com o Cel. Ozíres, disse a ele que o maior erro do tempo dos 

governos militares foi não terem terminado as reformas como a Trabalhista, a 

Politica, a Previdenciária e a Tributária, o que foi feito no Chile. Por essa razão, 

a Previdência do Chile que foi reformada administrativamente tem empresas no 

Brasil, Argentina e em outros países.  

   Quando nós tomamos um refresco famoso, a engarrafadora é chilena, ou 

quando pagam suas contas de energia elétrica no Espirito Santo, constatamos 

que empresa pertence ao país andino. 
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   Ozíres ponderou que o maior erro foi não terem criado também uma 

EMBRAER no setor automobilístico e uma EMBRAER eletrônica. Apenas a 

EMBRAER e a EMBRAPA vêm cumprido sua obrigação com o país. Enquanto 

os outros produtos importados não têm pesquisas e nem transferência de 

tecnologias para fabrica-los. Somos apenas embaladores de 80% dos fármacos; 

quanto aos eletrônicos somos apenas montadores. Os circuitos, chips e os 

projetos deles são todos importados. Somos apenas usuários. 

   E isto é verdade, pois, em 1970 quando fundamos a EMBRAER, tínhamos em 

torno de 400 empregados enquanto a GM tinha em torno de 15000. Hoje a 

EMBRAER têm 20000 e a GM têm 4000. Porque?  É que o cérebro pensante de 

nossa empresa está em SJCampos enquanto o da GM está nos USA. Além das 

divisas a EMBRAER criou e tem mantido muitos empregos diretos e a cada um 

criado abre 5 vagas na cadeia de fornecedores. 

   23-VERSATIL=>AVIAÇÃO COMERCIAL 

   A linha de aviões comerciais foi mostrada anteriormente, mas é importante 

observar este quadro do Balanço da empresa: 

 

 A linha atual da aviação comercial é está: 
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   Este ultimo cenário mostra quão competitivo se apresenta o mercado na faixa 

de70/130 passageiros.  A Boeing e a Airbus lançaram novos modelos com 

motores e outros melhoramentos que os tornaram mais econômicos para 
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operações com menor numero de passageiros, A Bombardier está lançando o 

serie CS . Os Russos, jáponeses e chineses tambem lançaram ou estão lançando 

produtos nestá área de mercado, assim a EMBRAER teve que modernizar sua 

linha que chamou de E-2 que gastassem menos combustivel e fosse mais 

economico, pois 60% das tarifas aereas são destinadas ao jet fuel(querosene). 

 A AIRWAY faz uma citação interessante sobre os E-2 com a cabine. 

 

 

Na feira de Farnborough a EMBRAER divulgou: 

Farnborough, Reino Unido, 11 de julho de 2016 - Com a presença de Nir 

Dagan, Presidente & CEO da Arkia Israeli Airlines, e John Slattery, Presidente 

& CEO da Embraer Aviação Comercial, a Embraer anunciou hoje, no 

Farnborough Airshow 2016, uma Carta de Intenções (Letter of Intent - LoI) da 

companhia aérea para até dez jatos E195-E2. A encomenda consiste em seis 

pedidos firmes e quatro direitos de compra. O contrato tem valor potencial de 

USD 650 milhões, se todos os direitos de compra forem exercidos, de acordo 

com o atual preço de lista 

Farnborough, Reino Unido, 11 de julho de 2016 - A Embraer anunciou hoje, 

no Farnborough Airshow 2016, que a Nordic Aviation Capital (NAC) fez um 

pedido firme para quatro jatos E190 da geração atual. Os novos E190 foram 
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incluídos na carteira de pedidos da Embraer do segundo trimestre de 2016 e têm 

valor estimado de USD 199 milhões, com base no atual preço de lista. Estás 

novas aeronaves vão se juntar aos outros 69 E-Jets atualmente gerenciados pela 

NAC no mundo todo. 

 24-  VERSATIL=>EMBRAER DEFESA E SEGURANÇA 

   Em paralelo, a EMBRAER foi sempre chamada para projetar e fabricar aviões 

militares alias foi isso que a fez existir, com o programa Universal  e como se 

encontra está divisão da EMBRAER?, Eis a resposta: 

 

   O treinador e o caça de ataque ao solo Super Tucano, comprados 

pela USAF e entregues ao Afeganistão, tiveram sua excelente prova 

de combate na Colômbia, onde foi o principal vetor para enfraquecer 

as guerrilhas das FARC. É considerado atualmente em sua classe o 

melhor do mundo para insurreições, guerrilhas, ataque ao solo, etc. 

   Já o Gripen NG, vai ter um desenvolvimento conjunto EMBRAER-

SAAB ao custo total de em torno de US$5 bi. A participação do Brasil 

no desenvolvimento do projeto dará à indústria aeronáutica brasileira 

acesso a todos os níveis de tecnologia, incluindo os códigos-fonte do 

Gripen. O programa de transferência de tecnologia incluirá itens como 

a integração de hardwares, aviônicos, softwares e sistemas da 

aeronave, além do intercâmbio de conhecimento com mais de 350 

brasileiros indo à Suécia para treinamento. 

   A Saab, empresa de defesa e segurança, e a Embraer Defesa & 

Segurança inauguraram o Centro de Projetos e Desenvolvimento do 

Gripen (Gripen Design Development Network – GDDN), em Gavião 

Peixoto (SP). O GDDN é o hub de desenvolvimento tecnológico do 

Gripen NG no Brasil para a Saab e a Embraer, junto às empresas e 

instituições brasileiras parceiras: AEL Sistemas, Atech, Akaer e a 

Força Aérea Brasileira, por meio de seu departamento de pesquisa, o 

DCTA. 
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O GDDN contempla o ambiente e os simuladores necessários para o 

desenvolvimento dos caças. Além disso, o GDDN está conectado à 

Saab na Suécia e aos parceiros industriais no Brasil, assegurando 

transferência de tecnologia e desenvolvimento eficientes. 

O programa de transferência de tecnologia para o Brasil cobre quatro 

áreas que visam fornecer à indústria aeroespacial brasileira a 

tecnologia e o conhecimento necessários para manter e desenvolver o 

Gripen no Brasil: Treinamento teórico, Programas de Pesquisa e 

Tecnologia, Treinamento on-the-job na Suécia e Desenvolvimento e 

Produção. 

   Segundo o Poder Aéreo, de outubro 2015 e 2024, mais de 350 

profissionais, incluindo engenheiros, operadores, técnicos e pilotos 

das empresas parceiras da Saab e da Força Aérea Brasileira, irão à 

Suécia para participar de cursos e treinamentos on-the-job. 

Habilidades e conhecimentos serão adquiridos pela indústria 

brasileira, possibilitando um extenso trabalho de desenvolvimento e 

produção do Gripen, incluindo a montagem final no Brasil. Até hoje, 

cerca de 100 profissionais brasileiros estiveram na Suécia e 

começaram a retornar ao Brasil no início deste mês. O programa de 

transferência de tecnologia é dividido em 60 projetos-chave, com 

duração de até 24 meses. 

A Embraer desempenhará um papel de liderança na execução do 

programa e realizará uma grande parte do trabalho de produção e 

entrega das versões monoposto e biposto do Gripen NG. A empresa 

será responsável por uma quantidade considerável do trabalho em 

desenvolvimento de sistemas, integração, testes de voo, montagem 

final e entregas de aeronaves. Além disso, Embraer e Saab serão 

responsáveis pelo desenvolvimento completo da versão biposto do 

Gripen NG. 
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   Foi chamada ainda para receber tecnologia também em outros ramos, 

com a possibilidade de ser o cérebro de vários projetos estratégicos 

para nossa nação. 

 
  O Brasil precisa de vários satélites Geo estacionários, que orbitam 
parados no espaço em um ponto fixo. São satélites de peso total 
relativamente alto (entre 2 e 5 toneladas), empregados para qualquer 
missão espacial, principalmente aquelas que envolvem transmissão 
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constante de dados ou comunicações (as que exigem um ponto fixo em 
relação à Terra). Seu tempo de vida útil é de cerca de 10 a 15 anos. 

   O arco orbital é uma circunferência no plano equatorial, com 

diâmetro de cerca de 84.000 km, onde se posicionam todos os satélites 

GEO, com certo ângulo de espaçamento. Esse arco é controlado pela 

União Internacional das Telecomunicações (UIT), que aloca essas 

posições aos países requerentes. São satélites fixos (estacionários) em 

relação à Terra (geo) em um ponto sobre o plano de Equador, a uma 

altitude de 36.000 Km. São fixos em relação à Terra, mas não em 

relação ao sol. Localizam-se em um ambiente operacional (ionosfera) 

muito mais severo a uma gravidade muito baixa. O consorcio Visiona, 

está firme nesta nova tecnologia vencendo concorrência internacional 

entre vários países. 

 

   Com sua capacidade muito grande de desenvolvimento de projetos 
de alta tecnologia, tendo possibilidades tanto de oferecer como receber 
alta tecnologia (OFFSET), esse Consórcio Bradar-Savis também 
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participa do Projeto SISFRON, que faz vigilância das fronteiras secas, 
o referido projeto, consta de  uma série inicial de radares para 700km, 
Graças a ele, se uma tropa, ou um grupo de pessoas invadirem nosso 
território , radares instalados em diversos pontos distanciados entre 
uma a três dezenas de km., acusarão este ato ( inclusive a noite) , 
enviando mensagens a centrais inteligentes automáticas, que 
analisarão as ações a serem tomadas acionando os meios de respostas. 

   Também foi chamada a atuar no ramo de Radares, tanto 
estacionários como meteorológicos. 

 

   A EMBRAER também está fazendo o “up to date” (modernização) 

de vários aviões da FAB ( F 5, AMX e Bandeirante), vendeu  Phenom 

para treinamento a jato de pilotos no Meio Oriente e na Inglaterra. 

    
  Acima o Super Tucano vendido a 14 Forças Aéreas, com contratos 

grandes  

 No entanto, a EMBRAER tem no cargueiro médio, KC-390, grande 

esperança de vendas, sendo um MMTT (múltipla missão de transporte 

e tanque para reabastecimento em voo, evacuação aero médica, 

transporte de tropas, equipamentos, etc). Foi apresentado na Feira de 

Farnbourough. 
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Farnborough, Reino Unido, 11 de julho de 2016 – A EMBRAER e a 

BOEING assinaram acordo de parceria para vendas e suporte do KC-

390, aeronave multimissão de transporte militar e reabastecimento 

aéreo. Segundo o acordo, as empresas explorarão em conjunto novas 

oportunidades de negócios, tanto para a comercialização da aeronave 

quanto para o seu suporte e manutenção. A EMBRAER vai fábricar a 

aeronave, e a Boeing será responsável pelo suporte operacional. O 

Defesa net tambem informa: 

   É o maior avião projetado e feito até hoje no Brasil, Seu preço de 

venda calculado será em torno de 70 a 100 milhões de dólares.  

O KC-390 é uma aeronave de transporte tático, desenvolvida para 

estábelecer novos padrões na sua categoria, apresentando ao mesmo 

tempo o menor custo do ciclo de vida do mercado. É capaz de realizar 

diversas missões, como transporte e lançamento de cargas e tropas, 

reabastecimento em voo, busca e resgate e combate a incêndios 

florestáis.  Trata-se de um projeto da Força Aérea Brasileira (FAB), 

que, em 2009, contratou a Embraer para realizar o desenvolvimento da 

aeronave. O primeiro protótipo realizou seu primeiro voo em fevereiro 

de 2015 e dois protótipos estão atualmente em campanha de testes de 

voo, com média de dois voos por dia e comprovação da alta 

disponibilidade da aeronave. O avião está atualmente em uma turnê 

por oito países e espera receber a certificação até o final de 2017. A 

expectativa é que as entregas comecem durante o primeiro semestre de 

2018.  

   “Acreditamos no KC-390”, assegurou Paulo Gastão, “que disputa 

um mercado superior a 2 mil unidades. Nenhum outro aparelho têm a 

capacidade de carga e as mesmas características, já testádas, de poder 

operar a partir de pistas não preparadas. Ele é superior ao C-130 
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Hercules em todas as prestáções. Os testes foram conclusivos, nosso 

produto superou todas as nossas expectativas, por isto cumprimos 

nosso compromisso de ter dois protótipos voando.” 

 

A EMBRAER prevê a certificação do KC-390 no final de 2017, 

segundo indicou O CEO da EMBRAER Defesa & Segurança Jáckson 

Schneider.  A EMBRAER têm 28 contratos para entregar o KC-390 

para o Brasil e 32 cartas de intenção com outros países, incluindo 

Chile, Portugal e Argentina. A companhia também está em conversas 

avançadas com alguns outros países que ainda não anunciaram uma 

intenção de comprar a aeronave, disse Schneider, sem nomeá-los. São 

dois prototipos que já têm quase duas centenas de horas de testes 

As fotos foram feitas pela EMBRAER, cujas informações constam em 

seus balanços públicos. 

 

 
  Este é o portfólio da EMBRAER Segurança e Defesa, que nos 

orgulha, pois conheço inúmeros oficiais da FAB, que aprenderam a 

voar, estiveram trinta anos em serviço ativo, e durante a vida inteira só 

pilotaram aviões brasileiros. 

 

   25-VERSATIL=> AVIAÇÂO EXCECUTIVA 
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    A EMBRAER tem uma linha que está fazendo sensação no setor. 

São os novos jatos executivos que estão entrando muito bem no 

mercado. Isso porque a modernidade de jatos menores fabricados 

terem os mesmos meios tecnológicos dos jatos de maior porte. 

 
   Este é o Portfolio da aviação executiva. A EMBRAER teve que 

instalar uma fábrica de moveis especiais para estes aviões, comprar 

uma fábrica de cadeiras a AST ainda abrindo uma fábrica de 

montagem na Flórida, aproveitando a mão de obra farta da NASA. 

Tomou ainda outras providências para ser competitiva neste mercado. 

No quadro inferior o Lineage da Presidência da República  ( 

Bartolomeu de Gusmão) 

  A Embraer dispõe de uma linha de montagem final em paralelo com 

a nacional, na cidade de Melbourne, para o Legacy 450/500, vale 

lembrar aqui que no mundo temos em torno de 20000 aeronaves a jato, 

executivas, sendo que os USA possuem a maior frota do mundo com 

12000 aviões e o Brasil ocupa o terceiro lugar com 800 jatos. O 

crescimento porcentual no Brasil é fantástico,e, como não temos 

muitas estradas, e também somos deficientes em transporte 

ferroviário, a integração do território e dos negócios, principalmente 

na agroindústria são feitos por aviões,eis a razão pela qual a produção 

têm sido maior que o previsto, principalmente no Brasil.  .                 
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    Após todas estas apresentações até agora, resta-nos uma pergunta: 

qual será o futuro? 

    Este assunto será abordado no próximo livro, pois o atual Entrando 

no Séc. XXI não traz tantas previsões do que será o mundo até 2037. 

O Século XIX das ferrovias e náutica, O Século XX, do automóvel, e 

o Século XXI será o do avião e drones.  

    No futuro teremos que considerar o século da tecnologia no qual 

surgirão grandes modificações causadas com o renascimento asiático. 

Teremos o centro bancário deslocando-se de Londres para Singapura, 

o surgimento das Aerotrópolis e a quarta onda industrial, que serão 

fatalmente importantíssimas para o futuro.  

 

26- 

O que nos espera? 



62 

 

 

 

LEI DA INSTANTEABILIDADE 

2034=> QUE NOS ESPERA?(3 em 1950; 27 ate 2025(450 

mi)) China 50 cid para 1 bi. 

COM. INT. pib 154% COM. Mund 355% CARGA AEREA 
1395%  E 1/3  3 TRI. DE DÓLARES (1% PESO 

 

Além do aumento populacional, tínhamos e cidades com mais de 10 

milhões de habitantes em 1950, teremos 27 cidades em 2025 com 40 

milhões de habitantes vivendo nelas, a China esta projetando 50 

Aerotrópolis com para 1 bilhão de habitantes. 

 O comércio internacional, neste século, mostra-nos que o PIB cresceu 

154%, o Comércio Mundial cresceu 355%, a carga aérea 1395% e 1/3 

dela que corresponde a três trilhões de dólares com apenas 1% do peso, 

por serem produtos de alta tecnologia e transportados por aviões. 

   Por causa da lei da instantaneabilidade as nações que serão atoras no 

futuro mercado internacional, terão as Aerotrópolis: 

 
 

  Serão aeroportos com duas, até 6 pistas ou mais, provavelmente 

funcionando 24 horas por dia. As Aerotrópolis terão 1 milhão de 

habitantes, onde o executivo ao fazer a internet física ( os CEO, 

denominação nova para o Presidente da empresa, precisa se deslocar 

rapidamente de um centro para outro sem perder tempo) 

   Será que só os orientais pensam no futuro e nos não? 
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   Aqui no Brasil se ouviu falar em termos de Aerotrópolis em Belo 

Horizonte, em alguns lugares denomina-se Aeroporto empresa,etc. O 

certo é que o CEO de uma empresa leva de 10 a 14 horas para 

atravessar oceanos e 6 horas para ir de Guarulhos até Santo Amaro em 

Horário de Rush em São Paulo. 

 

• 24 Aerotrópolis prontas 

• 31 em desenvolvimento (Custo de 30 a 40 bi de 
dólares) 

• Ferramentas competitivas para o comércio 

• China, Índia, Coréia do Sul vêm investindo 

maciçamente em seus aeroportos e Aerotrópolis  

• A China tem projetado 50 Aerotrópolis 

Este artigo meu foi escrito em 2005, veja o que mudou e tire suas 

conclusões. 

 
27-O QUE TODO BRASILEIRO DEVE SABER.... 

Em uma formatura de engenheiros, um paraninfo contou uma história 

muito interessante que todo brasileiro deveria conhecer. 

   No inicio do século passado, Albert Einstein, Max Planck, 

Schrödinger, e outros conseguiram pôr em equações matemáticas suas 

teorias sobre o átomo. Chamou-se a isso MECÂNICA QUÂNTICA, 

que utilizada por cientistas e engenheiros, transformou o Silício, tão 

abundante na natureza (areia) em algo precioso chamado 

TRANSISTOR. 

   Esses pesquisadores juntaram muitos Transistores em uma única 

pastilha de silício e criaram os CIRCUITOS INTEGRADOS (OU 

CHIPS), que hoje são os componentes cerebrais de toda a indústria 

eletrônica (TV, DVD, COMPUTADORES, e todas as suas aplicações 

no mundo moderno). Atualmente, cerca de 30% do PIB americano 

advém desta invenção, que transformou o estado da Califórnia (Vale 
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do Silício), o lugar mais rico da Terra... Está história nos traz a duas 

reflexões importantes: 

1-Riquezas surgem a partir de polos de estudos, pesquisa e reunião de 

homens inteligentes (exemplo ITA, SJCAMPOS, POLO TECNO-

LÓGICO DE SJCAMPOS e CTA). Muitos pensam que ela vem do 

nada ou dos Shoppings (sem alta tecnologia não existiriam). Nem 

imaginam que para projetar e fabricar aviões, carros, comunicações, 

energia, fertilizantes, sementes, vacinas, remédios exige-se muito 

conhecimento e criatividade. 

2-Os países que investiram (e investem) em ciência e tecnologia, 

(Transformação Industrial de recursos naturais em riquezas), ficaram 

ricos, obviamente...Está riqueza significa melhor qualidade de vida 

para seu povo, ou seja, erradicação da pobreza. 

   Uma economia desnacionalizada e dependente como a do Brasil, 

com 70% do PIB brasileiro controlado por não residentes no país, traz 

como consequência a diminuição (tendendo para zero) das atividades 

conceptivas da intelectualidade. Os projetistas, artistas e cientistas 

estão em um mesmo barco, pois são os primeiros atingidos por este 

modelo econômico, que transfere para os países ricos os empregos 

criadores de arte e tecnologia. 

  Esta dependência econômica gera dependência política e intelectual 

resulta em endividamento do país, no empobrecimento cultural, falta 

de soberania, desemprego, pobreza, injustiça social, culminando em 

aumento acentuado da criminalidade... 

     Está dependência faz o brasileiro ficar mais acomodado e até mais 

preguiçoso, pois o capital estrangeiro reside principalmente nos 

produtos e serviços que compramos no exterior. Ele nunca vem de 

graça, pois quando delegamos a produção, mergulhamos na ignorância 

e no atraso (a maioria dos brasileiros fica sem saber o que está 
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acontecendo). Em toda a atividade só se desenvolve quem cria. E quem 

não cria, não evolui, donde…. 

    Devemos cobrar do Presidente da República e dos políticos um 

projeto de desenvolvimento nacional com autonomia, isso não 

significa total independência, mas sim, que sejamos donos dos projetos 

de engenharia, donos das grandes empresas e grandes negócios no 

Brasil, para que possamos decidir o que é melhor para a nação. 

   O dístico “pequenas empresas, grandes negócios” é uma maneira de 

dizer, aos brasileiros o osso e a eles o filé. Cobrar capacitação 

intelectual e decisão política é o dever de todo brasileiro. 

   Bill Gates tornou-se o homem mais rico do mundo criando 

tecnologia de software. Pergunto-me, por que um engenheiro do ITA, 

da UNIVAP ou UNITAU, ou USP não podem desenvolver uma 

grande empresa de tecnologia? Será que o Bill tem mais inteligência 

que qualquer formando brasileiro??? Creio que contamos com cabeças 

pensantes até mais criativa e mais inteligente que a sua. Há vinte anos, 

a empresa estatal COBRA (Computadores Brasileiros S. A) contava 

com mais engenheiros criando programas de computadores que o Bill 

Gates nos USA. A Cobra foi destruída nos governos Collor e FHC 

como tecnologia. Enquanto isto os americanos fizeram a 

MICROSOFT alcançar as nuvens. 

   Para mudar, os pais têm que dar apoio aos professores (e não aos 

filhos como acontece hoje), a sociedade deve exigir que todos os 

brasileiros desfrutem de igual acesso a uma educação de qualidade, 

voltada para a libertação e não para a subserviência. 

   Aqui em SJCAMPOS temos o exemplo da EMBRAER, que domina 

o projeto e dá 14000 empregos, além de exportar mais de 5 bilhões de 

dólares. Ela surgiu da ideia e das pesquisas do Centro Técnico 

Aeroespacial. 40% do PIB brasileiro vem do através das pesquisas da 

EMBRAPA e de seu pessoal altamente capacitado. Estes, 
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pesquisadores, técnicos e engenheiros, que compõem o orgulho 

nacional tecnológico não dispõem de incentivo nenhum, ganham 

menos que um guarda rodoviário, que um oficial de justiça, que um 

ascensorista do senado, ou outras profissões de menor relevância na 

criação de empregos, no aumento de exportação, enfim na promoção 

da riqueza brasileira. Sem falar nos que trabalham em pesquisas de 

saúde (FIOCRUZ , BUTANTÃ , etc) e que têm levado o país a um 

nível internacional de pesquisas e desenvolvimento. 

  No Brasil, quando se fala em corte de verbas orçamentárias, em 

primeiro lugar se corta a verba das pesquisas. Veja o caso do VLS 

(Veículo de Lançamento de Satélite), enquanto os USA  e outros 

países ganham uma enormidade de dinheiro no Espaço, com 

comunicações via satélite por exemplo, continuamos engatinhando 

sem verbas estamos atrasados em relação as grandes potencias. O 

projeto do Submarino Atômico da Marinha, torpedeado pelos os países 

ricos e até alguns brasileiros que recebem dólares de propina para não 

nos desenvolvermos na área atômica, está há 35 anos caminhando a 

custa de esforço e de idealismo dos técnicos brasileiros. Estes que 

tentam desenvolver uma tecnologia contra tudo e todos, pensando 

apenas no bem do país e fazendo jus ao juramento de quando se 

diplomaram. As nações ricas vem nos fiscalizar querendo descobrir 

como conseguimos enriquecer Urânio, ou informar-se a respeito de 

nossas super centrífugas de enriquecimento de urânio. Através dos 

concursos públicos, os Governos têm atraído o que há de melhor em 

seus quadros (são muitos candidatos para poucas vagas, o que traz uma 

elite para o seu quadro de pessoal). No entanto, desmotivados pelo 

salário e pela burocracia, muitos técnicos largam seus empregos para 

voltarem ao setor privado, ou irem para o exterior. Urge mudar ou 

pereceremos como nação SOBERANA. Soberania se consegue com 

independência tecnológica, intelectual e política obtendo em 

consequência a riqueza econômica. Desse modo, continuamos vendo 

nossos grandes pesquisadores, que imigraram para USA e Europa, nas 
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tevês do mundo inteiro fazendo bonito lá fora, e nós? Que será de nós 

aqui????? 

28-A FRASE QUE ME INPIROU NA VIDA FOI: 

 

Outra indagação surge: será que ainda ha brasileiros que pensam da 

mesma forma? Vou citar dois exemplos de pessoas dinâmicas, a frente 

de seu tempo, (que quase não têm tempo, vivem ocupadas) que 

realizam muito para o país.   

Um Professor Empreendedor ( no You TUBE e na internet têm 

centena de milhares de seguidores, principalmente nos sítios, fazendas 

e aficionados de tecnologia , na extensão de seu CV, é impressionante 

o que ele já realizou e sonha realizar, como um avião elétrico, que já é 

uma pesquisa em andamento, e outras) 

Tive a satisfação de conhecê-lo no processo da seleção para uma 

viagem internacional para as Filipinas, Jápão, Hong Kong, Macau, 

China e Estados Unidos, no início de 1991, patrocinado pela Fundação 

Rotary. Tratava-se de um Intercâmbio de um Grupo de Estudos, com 

cinco profissionais destacados entre 25-35 anos.  O objetivo desta 

missão foi proferir palestras sobre itens do Desenvolvimento 

Brasileiro como o carro a álcool, tecnologia, educação, economia e 

sobre a  Amazônia Brasileira, totalizando cerca de 51 palestras. Ali 

estava um  professor gabaritado (mineiro) empreendedor, bisneto de 

um português fixou-se nas terras dos índios Cataguases, na Zona da 

Mata Mineira. Casou-se com uma ín-dígena. O Professor Doutor é 

Engenheiro Eletricista pela UFJF e Engenho Aeronáutico pela 
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UNITAU. Tem Especialização em Automação, Mestre e Doutorem 

Engenharia de Materiais USP, , Pós-Doutorado pela Université Paris 

XIII em Materiais e Metalurgia e Livre-Docência em Materiais 

Elétricos. Está em RDIDP na UNESP, Guaratinguetá (desde 2000). É 

autor de 22 livros impressos (um em Inglês, um em Francês e 3 em 

Espanhol) e 20 E-books. Têm experiências no Ensino de Graduação 

nas áreas de Engenharia Elétrica, Materiais, Mecânica, Industrial e 

Civil. No ensino de Pós-Graduação em Engenharia ministra aulas e 

orienta em Fontes Alternativas de Energia, Aplicações da Eficiência 

Energética em Sistemas Industriais, Novos Materiais e Materiais 

Elétricos. Idealizou, montou e coordena os Laboratórios de Pesquisa e 

Desenvolvimento de Dispositivos com Novos Materiais 

(www.feg.unesp.br/~diamantecvd.Centro de Energias Renováveis 

(www.feg.unesp.br/energiasrenovaveis)(2001); www.feg. unesp.br/ 

centrorenovaveis), o Laboratório de Sistemas Motrizes- LAMOTRIZ 

(www.feg.unesp.br/~lamotriz,o Laboratório de Instrumentação In-

dustrial, o Escritório-Escola e o Instituto da Mobilidade Elétrica 

(www.unalar.com.br/cer)(2014). Idealizador da Revista On Line 

Formandos da Engenharia Elétrica (www.feg.unesp.br/ ~revele-

formandos). Idealizador e editor da Revista Tecnico Científica 

Sodebras On Line(www.sodebras.com.b) e qualificada pela 

CAPES(Num 1 ao 135-Vols 1 ao 12). Idealizador e Chairman do I ao 

XXXVII International Sodebras Congress (Solutions for Development 

of the Country - www.sodebras.com.br). Idealizador da Sociedade 

para o Desenvolvimento dos Países (www.sode-bras.com.br). 

Professor durante 15 anos nas Faculdades ETEP, São José dos Campos 

(Escola de Eng Industrial e Faculdade de Ciências Aplicadas): 

Professor Adjunto; Chefe do Departamento de Ciências Exatas; 

Coordenador do Curso de Formação Tecnológica da AVIBRAS; 

Membro Titular da Congregação; Idealizador e coordenador do 

Escritório-Escola(1988-1990); Idealizador e Editor da Revista dos 

Formandos EEI-FACAP(1994); Exerceu por mais de  8 anos 

Atividades na UNIVAP; Exerceu por mais de dois anos Atividades na 

UNITAU e cinco anos de Atividades no INPE, São José dos Campos 

como Pesquisador Visitante.   

 Seu empreendorismo a partir da segunda década do milênio atual é 

dar suporte para a implantação de fábricas e disseminação, no Brasil e 

no Mundo, de veículos elétricos movidos a Energias Renováveis,  

http://www.feg/
http://www.feg.unesp.br/
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como os aviões, barcos, carros, MAGLEVS, monotrilhos, motos, trens  

e triciclos. Seu nome é Teófilo Miguel de Souza. Reside em 

Guaratinguetá, SP. 

Produtos desenvolvidos: 

1-Cadeira de rodas movida a energia solar.( sondada pela China)  

 

 
 

2-Microturbina hidráulica Michell-Banki de 300W 

3-Micro turbina hidráulica parafuso de 200W 

5- Motor eólico de eixo vertical de baixo custo 

 
 

6-Motor hidráulico para pequenas quedas d´água 

7- Eletros poste para carregamento das baterias de veículos elétricos 

8-Dispositivo indutivo para conexão de painéis solares diretos a rede 

elétrica por casamento de impedâncias. 

9-Bancada de instrumentação e hidráulica com aplicações de 

eficiência energética. 

10- Dissipadores de calor para semicondutores com diamante CVD. 
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11- Implantes  bio e hemocompatíveis 

12-Motor linear supercondutor para transporte urbano 

13-Sistêma de transmissão de rotações por corrente para micro 

hidrelétricas, sistemas eólicos e roda d´água    

     
 

14-Sistêma de alinhamento solar para painéis fotovoltaicos com alto 

desempenho na geração de energia elétrica. 

 
 

15- Aquecedor solares de água parabólico redondo, cilíndrico e com 

garrafas PETs. 

 
 

 

16-Dessalinizador solar de água 

Aplicativos computacionais (softwares) desenvolvidos em Delphi 
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Bombeamento de água com motor elétrico 

Micro usina Hidrelétrica com Turbina Michell-Banki 

Micro usina Hidrelétrica com Turbina Pelton 

Roda d’água para bombeamento de água e geração de eletricidade 

Grupo Motor-Gerador para geração de eletricidade usando 

biocombustíveis 

Carneiro hidráulico para bombeamento de água 

Para-raios 

Ar condicionado 

Cálculo Luminotécnico 

Correção do Fator de Potencia 

Sistemas de Aterramento Elétrico 

Cata-ventos para bombeamento de água 

Painel Fotovoltaico para bombeamento de água 

 

Livros pela UNALAR (www.unalar.com.br) 

Aterramento Elétrico e Aplicações 

Cálculo Numérico e Aplicações  

Electrotechnique Generale Eletrotécnica Geral 

Energias Renováveis e Aplicações 

Energies Renouvelables et Calculs Pratiques 

Física: Eletrostática, Eletrodinâmica e Eletromagnetismo 

Física: Fórmulas e Aplicações 

Fluxogramas, Linguagem de Programação Basic e Aplicações 

Instrumentação Geral e Aplicações 

Instalações Elétricas e Aplicações 

Máquinas Elétricas e Aplicações 

Matemática Rural e Aplicações 

Materiais Elétricos e Aplicações 

Renewable Energies Calculus 

Sistemas Alternativos de Energia e os Cálculos Práticos 

Sistemas Alternativos de Energias e Aplicações 

Sistemas Alternativos de Energia – Dimensionamento 
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Sistemas Renovantes com Energia Solar 

Sistemas Renovables: Energia Hidráulica 

Uso Eficiente da Energia e Aplicações 

Uso Eficiente de la Energia y Aplicaciones. 

Livros Publicados em Português, Espanhol, Inglês e Francês pelo 

Prof. Teófilo Miguel de Souza 

 

 
 

 

Laboratórios de Pesquisa e Desenvolvimento sob a coordenação 

do Prof. Dr. Teófilo Miguel de Souza 
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     Reator de filmes finos                      Célula solar com filmes finos     Filme de diamante CVD 

 
 

 

4.Pesquisa e Desenvolvimento de Sistemas de Instrumentação Industrial
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Aspectos das pesquisas do Prof. Teófilo, que quando não consegue dinheiro das instituições. Ele 

mesmo investe em seus trabalhos, para fazer com que nosso pais ganhe tecnologia e nossos 

cidadãos vivam melhores. Seus produtos desenvolvidos estão em milhares de fazendas, sítios e 

outros locais. Este carro (estuda uma tinta para o teto com o fito de funcionar como painel solar) e 

essas motos foram comprados por ele com seu trabalho e dedicação. 

Um Grande Empreendedor Empresarial (empresa pensada no Século 

passado com objetivos e ideias do Século XXI). Esta empresa tem em 

seus quadros centenas de engenheiros, mestres e doutores e técnicos 

altamente especializados em cálculo estruturais. 

 

 

Akaer 

A Akaer é uma das maiores empresas brasileiras no desenvolvimento 

de projetos aeronáuticos e conta com mais de 330 funcionários. 

Fundada em 1992, a empresa é especializada no fornecimento de 

soluções tecnológicas em diferentes áreas de atuação como 

aeroespacial, defesa, energia e automotiva. 

A empresa participou dos grandes programas aeronáuticos no Brasil e 

no exterior. Foram mais de 3 milhões de homem-hora (HH) de 

desenvolvimento em projetos para os grandes OEMs, como Embraer, 

Boeing, Airbus, Saab, Helibrás, dentre outros. 
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Empreendedorismo 

César Augusto Teixeira Andrade e Silva 

(foto), Ricardo Lopes Fontes e João Tomaz 

Plaça começaram essa história de sucesso 

com o objetivo de ser um bureau de 

tecnologia no desenvolvimento de projetos 

e produtos.  

 

Em 25 anos muita coisa aconteceu na trajetória da empresa. 

 

A estratégia de crescimento e diversificação da Akaer começou a 

ser implantada em 2012. Desde então, o faturamento da empresa saltou 

de 17 para 56 milhões de reais em 2016, um crescimento de 35% aa. 

Além da ampliação das capacidades para atuar na integração de 

soluções aeronáuticas, a empresa expandiu sua atuação para espaço, 

defesa, energia e automotiva. 

A nova sede da Akaer é moderna e possui tamanho suficiente para 

suportar seu plano de expansão. São 18.000m2 de área construída, com 

instalações industriais, escritórios e laboratórios equipados para 

implantação de um moderno complexo de desenvolvimento de 

tecnologias avançadas. 
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A parceria da Akaer com a Saab 

começou em 2008, quando a Saab 

contratou a Akaer para desenvolver peças 

para a fuselagem do caça Gripen NG, 

anos antes da Saab ser selecionada para 

reequipar a Força Aérea Brasileira. Desde 

então o relacionamento das empresas 

evoluiu para uma participação acionária 

da Saab na Akaer de 25%. 

 

 

A aquisição da divisão de Espaço e 

Defesa (E&D) da Opto, marca a 

expansão da Akaer para estes mercados. 

O objetivo é ampliar o acesso a mercados 

internacionais e desenvolver produtos de 

aplicação dual, para que a mesma se 

mantenha sustentável financeiramente e 

para que possa expandir suas tecnologias. 

 

Profissionais como o Professor Teófilo, o Engenheiro Cesar nos 

enchem de orgulho e de esperança. 

Para concluir ,é preciso lembrar que  um Smarphone atual apresenta 

capacidade maior do que a nave que foi a LUA. Tem mais de 1000 

tecnologias, nenhuma feita por brasileiros. 

   E mais, profissão alguma pode ser exercida sem conhecimento de 

matemática, física, química e tecnologia de informações. Ao atender 
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um telefone ou mexer em um smartphone, estaremos usando as lógicas 

matemáticas. 

   

Para finalizar, deixo ao leitor uma ultima indagação, você como 

brasileiro está feliz de ser apenas um usuário ou um espectador no 

teatro mundial da tecnologia ou acha que deveríamos ser atores? 

Medite e raciocine. Responda para você mesmo. 

Curiosidades: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA (ITA) "É tempo, 

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

da Central do Brasil, especialmente nas imediações de Mogi das Cruzes, avistam-se campos 

que me parecem bons... Os alunos precisam dormir junto à escola, ainda que para isso seja 

necessário fazer instalações adequadas... Penso que, sob todos os pontos de vista, é 

preferível trazer professores da Europa ou dos Estados Unidos, em vez de para lá enviar 

alunos... Meu mais intenso desejo é ver verdadeiras escolas de aviação no Brasil.” Palavras 

escritas por Santos-Dumont em 1918 

Mandei para o Jornal “O Vale” este artigo: 

OS CAÇAS SUECOS E A ENGENHARIA 

 Após ler o artigo ANTOLÓGICO sobre o assunto com referência a 

propriedade industrial, escrito por Benny Spiewak, neste jornal dia 25( 

brilhante presente de natal ao joseenses) cumpre informar aos 

estudiosos da cidade que se ganharemos muito neste programa, 

podemos fizer que nossa engenharia ganhará muito mais, pois em 

vários campos teremos um avanço tecnológico muito grande, pois 

teremos que nos esmerar no calculo estruturais para fazermos um caça 

de quarta geração ou (o de quarta geração plus. como é chamado ou 

4.5 ou seja, versões melhoradas de aeronaves de 4a geração ou 

introduzidas entre o final da década de 1990 e início dos anos 2000, 

como o F/A-18E Super Hornet, Sukhoi Su-30/35, Eurofi-

ghterTyphoon, dotados de novos radares phased array e aviônica.) 

Assim em suas asas levarão em consideração, três fases, (Carga útil de 

domínio aéreo, ataque preciso e ataque eletrônico).   Neste projeto 

serão levado em conta a otimização de desempenho, confiabilidade e 
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mantenabilidade. Os subsistemas terão de ser robustos (sistemas 

hidráulico, de propulsão, de combustível, elétrico, controle de voo, de 

controle ambiental e de energia secundária) aliados a um sistema de 

gerenciamento de armazenagem de dados, visando a integração 

avançada de sistemas de armamentos compatível com todos os já 

usados hoje e outros mais avançados. 

  Materiais de células de alta duração, altamente confiáveis e avan-

çados. Em um avião desta classe são utilizados em média  30% de 

aluminio, 20%  de titânio e 20% de compósitos 15 % de aços e o 

restante de outros materiais. 

Sistemas de missões especiais  constituídos de  Cockpits altamente 

integrados, com suítes de sensores integrados permitindo detecção 

tanto em defesa como ataque de múltiplos alvos tanto marítimos, 

aéreos ou terrestres serão integrados com  links de comunicação 

terrestres baseados em guerra eletrônica, gravação de dados e poder de 

processamento, enfim tornam estes caças formidáveis avanços 

tecnológicos para o pais.  

 Neste tipo de avião, até os capacetes são integrados aos sistemas, 

juntamente com capacidade de visão noturna. Serão dotados também 

de casulos de reconhecimento compartilhados para operação diurna, 

noturna, multiespectral e visualização a bordo, com gravação de dados 

ligados a estações terrestres. Tem que ter também alto desempenho em 

decolagens e aterragens em pistas secas, molhadas ou congeladas. 

Agilidade e capacidade de manobra são essenciais.  

 É estudado para todos os tipos de missões como Ataque marítimo, 

Policiamento aéreo, Interdição e apoio aéreo, operações táticas 

marítimas, Reconhecimento e proteção de Força. 

   Assim, nossos engenheiros terão a oportunidade de aprender as 

novas tecnologias, aplica-las projeta-las, produzi-las e integra-las. 

Precisaremos de uma plêiade de Engenheiros para entender, absorver 
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e depois aplicar todo este aprendizado na vida civil, dando 

continuidade ao desenvolvimento tecnológico do setor ( mul-

tiplicação de conhecimento tanto para a EMBRAER como para a 

AKAER e a própria SAAB que terá parceiros a sua altura) que dispõe 

de um Parque Tecnológico de ponta aqui em SJCampos, outro sendo 

instalado em São Bernardo, e um Cluster de empresas Aeroespaciais, 

instalados principalmente no Vale , mas também disseminados no 

Estado de São Paulo e Minas que concentram as empresas montadoras. 

 Para este projeto, assim como o desenvolvimento e incorporação de 

novas tecnologias nos E-jets da EMBRAER e do KC-390, serão 

necessários entre 1000 a 2000 engenheiros de calculo e projeto . Assim 

é impressionante a  necessidade de engenheiros que nosso pais tem e 

a falta de inapetência nos jovens hoje em dia que preferem se formar 

advogados aos milhares , administradores, e outras profissões, 

esquecendo que as profissões em que serão muito uteis para a nação , 

onde serão bem remunerados são Medicina e Engenharia e seus 

campos correlatos (Técnicos, enfermeiros, etc). Em outros campos a 

grande maioria se tornará caixa advogado, balconista administrador, 

etc.... Não estou desfazendo as outras profissões, mas, a probabilidade 

de sucesso, bons rendimentos e viagens, estudos complementares 

estão nestas áreas, haja vista que o Brasil dispende mais de 1 bilhão de 

dólares anuais em salários de serviços em áreas técnicas que vem do 

exterior. 

PORTFOLIO 

https://www.youtube.com/watch?v=R_mqUF0eZ6s 

Entrevista tv Camara 

https://www.youtube.com/watch?v=bbM9_gFTqDE 

Palestra IFI 2009 

https://www.youtube.com/watch?v=0elXp6m4Voc 

CONTRATOS GOVERNAMENTAIS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 

https://www.youtube.com/watch?v=R_mqUF0eZ6s
https://www.youtube.com/watch?v=bbM9_gFTqDE
https://www.youtube.com/watch?v=0elXp6m4Voc
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https://www.youtube.com/watch?v=2rC7d1utGdE 

PALESTRA EMPREENDEDORISMO, CASO EMBRAER(HISTORIA) NA 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN MARCO( POS GRADUAÇÃO DE ENGENHARIA , 

EMPRESARIOS E GOVERNO DO PERU) 

https://www.youtube.com/watch?v=0fZKQsQN1DA 

PALESTRA EM HAEDO-BUENOS AYRES=>UNIVERSIDA DE TECNOLOGIA 

NACIONAL (ESTUDANDES DE ENGENHARIA , EMPRESARIOS E OFICIAIS DA 

FORÇA AEREA E AUTORIDADES GOVERNAMENTAIS) 

https://www.youtube.com/results?search_query=CONFERENCIA+NA+UNT-

BUENOS+AYRES-HAEDO2012.06.26 

EMPREENDEDORISMO CEDEMPsjcAMPOS PREFEITURA(JOVENS DE 14 A 18 

ANOS) 

https://www.youtube.com/watch?v=j6e35z9OcXA 

PROJETO GANHADOR DA LICITAÇÃO PARA O KCX-2, EM QUE PARTICIPAMOS E 

VENCEMOS O CONTRATO DE TRANSFERENCIA DE 

TECNOLOGIAhttps://www.youtube.com/watch?v=CUAMt1qJ2eQ 

Meu e-mail cirobond@gmail.com 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2rC7d1utGdE
https://www.youtube.com/watch?v=0fZKQsQN1DA
https://www.youtube.com/results?search_query=CONFERENCIA+NA+UNT-BUENOS+AYRES-HAEDO2012.06.26
https://www.youtube.com/results?search_query=CONFERENCIA+NA+UNT-BUENOS+AYRES-HAEDO2012.06.26
https://www.youtube.com/watch?v=j6e35z9OcXA
https://www.youtube.com/watch?v=CUAMt1qJ2eQ
mailto:cirobond@gmail.com

	Segundo cálculo de especialistas, 80% das novas profissões para os próximos 30 anos ainda não estão estruturadas ou inventadas.
	Um Professor Empreendedor ( no You TUBE e na internet têm centena de milhares de seguidores, principalmente nos sítios, fazendas e aficionados de tecnologia , na extensão de seu CV, é impressionante o que ele já realizou e sonha realizar, como um aviã...

