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Programa da FAPESP 
apoiará projetas 
de desenvolvimento 
do setor aeroespacial 
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aConselho Superior da FA
PESP aprovou a implantação 

do programa Parceria para Inovação 
em Ciência e Tecnologia Aeroespa
ciais (PICTA) para apoiar projetos 
desenvolvidos por universidades e 
instituições de pesquisas em conjun
to com empresas do setor aeroespa
cial. O novo programa contará com 
recursos da ordem de R$ 18 milhões 
anuais, de acordo com Carlos Henri
que de Brito Cruz, presidente do 
Conselho Superior da entidade. 

O programa vai funcionar nos 
mesmos moldes do Programa de 
Inovação Tecnológica em Parceria 
(PITE): os projetos serão apresenta-
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raer 
dos por universidades ou instituições, 
avaliados pela FAPESP, que, se apro
vada a proposta, contrata com o pes
quisador o financiamento de 50% da 
pesquisa. Os outros 50% serão apar
tados pela empresa interessada no 
desenvolvimento do projeto. 

A criação do PICTA pesou, e mui
to, na decisão da Embraer de instalar 
no Estado de São Paulo, no municí
pio de Gavião Peixoto, uma nova fábri
ca de aviões e uma pista de ensaio em 
vôo, com investimento total de R$ 340 
milhões e criação de 3 mil empregos. 
"Vamos procurar estudar projetos em 
parceria com o curso de Engenharia 
Mecânica e Aeronáutica de São Carlos 

e com outras instituições de pesquisa 
que tenham utilidade para a Em
braer': afirma Satoshi Yokota, vice
presidente industrial da Embraer. 

A fábrica e a pista de ensaio em 
vôo da Embraer começam a ser cons
truídas em outubro para operar em 
2001, e a empresa, provavelmente, se
rá um dos principais clientes do PICTA. 
Mas a expectativa é que a região ve
nha a se constituir num pólo aeroespa
cial, reunindo fornecedores nacionais 
e internacionais de produtos, proces
sos e serviços na área de aeronáutica. 
A TAM, por exemplo, já adquiriu a 
área da extinta Companhia Brasileira 
de Tratores (CBTA), onde pretende 



exigiu a construção de nova 
fábrica para produção de 

jatos militares e comerciais 

instalar um centro de manutenção 
de aeronaves. De acordo com Yokota, 
a Embraer faz gestões junto ao Banco 
Nacional de Desenvolvimento Eco
nômico e Social (BNDES) e Ministé
rio da Indústria e Comércio (Mine), 
no sentido de atrair alguns de seus 
fornecedores para o Brasil. "Nos inte
ressa tê-los por perto", diz o vice-pre
sidente da Embraer. 

Pólo aeroespacial - O governo do es
tado aposta na formação desse novo 
pólo de desenvolvimento. Investe R$ 
27 milhões na aquisição de uma área 
de 14,5 quilômetros quadrados no 
município, que será cedida à Em-

braer por um período de 35 anos, re
nováveis por mais 35; na infra-estru
tura básica do terreno, como forneci
mento de energia, água e tratamento 
de efluentes; e na pavimentação dos 
acessos rodoviários. "Antevemos uma 
nova fronteira para São Paulo, tanto 
do ponto de vista geográfico, já que 
se está expandindo para a região de 
Araraquara uma fronteira tecnológi
ca até então articulada no Vale do Pa-

raíba, Campinas e na capital, como do 
ponto de vista estritamente tecnoló
gico, o que permitiu fazer esse enten
dimento com a FAPESP para o finan
ciamento de pesquisadores que 
apresentem projetos na área aeroes
pacial", diz o secretário de Ciência, 
Tecnologia e Desenvolvimento Eco
nômico, José Aníbal. Ele lembra que 
a região tem uma forte tradição em 
pesquisa em torno da Universidade 
de São Paulo (USP) e da Universida
de Federal de São Carlos (UFSCar) e ga
rante que as escolas técnicas estaduais 
da rede Paula Souza, assim como a 
Faculdade de Tecnologia de Taquari
tinga, deverão desenvolver cursos de 
Engenharia Aeronáutica, com especia
lização em Engenharia Espacial. 

Aeronaves militares -A proximida
de das universidades e dos institutos 

de pesquisa contou pontos na deci
são da Embraer de se instalar na re
gião. Mas também pesou o fato de 
Gavião Peixoto possibilitar a cons
trução de uma pista de teste distante 
de áreas urbanas e das rotas aéreas 
com intenso tráfego de aviões co
merciais, além de permitir um re
querido sigilo, já que a nova fábrica 
vai produzir jatos militares como o 
AL-X, conhecido como Supertuca-
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no, e o AM-X, aeronaves de combate 
de alto desempenho cujos testes exi
gem ampla disponibilidade de espa
ço aéreo para manobras. Atualmen
te, os aviões militares produzidos 
pela empresa, em São José dos Cam
pos, são testados na base de Moses 
Lake, no Estado de Washington, nos 
Estados Unidos. 

A topografia plana de Gavião Pei
xoto permitirá a construção de uma 
pista de ensaio em vôo de 3 quilôme
tros de extensão com mais 2 quilô
metros de faixa de segurança para 
manobras. "A região se situa além da 
Serra da Mantiqueira e as condições 
meteorológicas são adequadas para 
testes durante todo o ano': ressalva 
Yokota. 

Em função das demandas do 
mercado, a Embraer também poderá 
fabricar em Gavião Peixoto aerona
ves comerciais, das famílias de jato 
ERJ 145/135/140 e ERJ 170/190. 

Além de condições meteorológi
cas e geográficas adequadas, a região 
em torno de Gavião Peixoto apre
senta uma vantagem adicional para a 
Embraer: a nova fábrica estará insta
lada em área próxima a cidades com 
população entre 100 mil e 150 mil 
habitantes, onde a empresa poderá 
recrutar funcionários. De acordo 
com o vice-presidente, é regra da 
empresa contratar, no máximo, de 
3% a 5% da população dos municí
pios da região onde a empresa está 
instalada "para que a relação entre 
empresa e a cidade não seja de de
pendência vital". 

Ampliação de contratos - A fábrica 
de Gavião Peixoto será a quarta uni
dade de produção da empresa no Es
tado de São Paulo. A Embraer tem 
duas plantas em São José dos Cam
pos e uma em Botucatu. A decisão de 
ampliação decorre da expansão dos 
negócios da empresa no mercado in
ternacional e das limitações dos par
ques industriais já existentes. A Em
braer cresceu uma média de 50% ao 
ano, nos últimos cinco ano, e já ocu
pa o 4° lugar no ranking dos maiores 
fabricantes de aviões comerciais. No 
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ano passado, o faturamento da empre
sa foi deUS$ 1,8 bilhão ante os US$ 
300 milhões registrados em 1995. 

Crescem as vendas externas para 
empresas do porte da British Air
ways, Alitália e American Eagle. A 
empresa acaba de fechar um contra
to deUS$ 3 bilhões com a Continen
tal Express e conta com a possibili
dade de retomar contratos com o 
governo federal, que autorizou a For
ça Aérea Brasileira (FAB) a investir 
US$ 3,35 bilhões nos próximos oito 
anos para reaparelhar sua frota. 

Uma das prioridades do progra
ma de recuperação da FAB é a com
pra de 76 aviões AL-X, produzidos 
pela Embraer, no valor de US$ 420 
milhões, que substituirão os velhos 
Xavantes utilizados no Sistema de 
Vigilância da Amazônia (Sivam). A 
Embraer deverá ser responsável pela 
modernização de 53 jatos AM-X, cuja 
reforma está orçada em mais US$ 
285 milhões, e de outros 47 jatos 
americanos F-5, que integram afro
ta da FAB. Tudo indica que, a partir 
de 2001, a fábrica de Gavião Peixoto 
estará funcionando a plena carga. 

Gavião Peixoto 
reescreve 
sua história 

Quando os jatos AL-X e AM-X 
cortarem os céus de Gavião 

Peixoto, talvez dona Neiva se con
vença de que as coisas mudaram na 
cidade de 36 ruas e 4.500 habitantes. 
Há 30 anos, desde a porta do peque
no bar que herdou do marido, ela 
observa o vaivém matinal dos ôni
bus carregados de bóias-frias que 
partem para o trabalho nas lavouras 
de cana-de-açúcar e nos laranjais da 
região. Ela passa o resto do dia aten
dendo a uma clientela formada basi
camente por aposentados, mulheres 
e crianças ainda sem idade para o 
trabalho na lavoura, que compra 
menos que o estritamente necessá
rio. Dona Neiva passa o ano espe
rando a primavera, quando começa 
a temporada de pesca do lambari no 
Rio Jacaré-Açu. Só então ela ganha 
um pouco de dinheiro vendendo 
minhocas. "Os pescadores são a sal-



Gavião Peixoto espera 
superar dependência 

crônica do setor agrícola 

vação da lavoura: nunca 
pedem fiado e gastam 
bem", justifica. Cética, 
dona Neiva afirma sem 
muita convicção: "Se a fá
brica vier mesmo, acho 
que vou poder descansar': 

A fábrica de aviões da Embraer 
talvez não mude muito a vida de dona 
Neiva, nem a do paranaense Milton 
Apoloni ou a da alagoana Quitéria 
Costa, que integram o contingente de 
1.600 trabalhadores rurais responsá
veis pelo cultivo de 18 mil hectares 
ocupados pelas lavouras de cana e la
ranja, quase 75% da área total do 
município. Afinal, trata-se de uma 
mão-de-obra sem qualificação e por
tanto dispensável num empreendi
mento de alta tecnologia. 

Mas há quem aposte na possibili
dade de obter uma vaga entre as 3 
mil anunciadas pela empresa. Sandra 
Fernandes conta que ela e o marido, 
sócio numa carreta utilizada no 

transporte de laranja, andaram pen
sando em ir embora da cidade. "Mas, 
quando ele ouviu falar na fábrica, de
cidiu ficar para ver se consegue um 
cargo de motorista." 

Especulação imobiliária - Por en
quanto, o único efeito que a fábrica 
produziu na vida da cidade foi a es
peculação imobiliária. Comenta-se 
que um terreno que custava R$ 10 
mil saltou para R$ 90 mil. O aposen
tado Vavi Sampaio confidencia que o 
prefeito estava precisando de uma 

casa boa para hospedar o pessoal da 
Embraer e ficou assustado. "O dono 
pediu R$ 15 mil de aluguel." 

O prefeito Alexandre Marucci 
Bastos faz as contas antes de fazer 
planos para superar as carências de 
um município cujo orçamento não 
passa de R$ 3 milhões. A renda men
sal per capita oscila entre R$ 300 e R$ 
400 nos seis meses da safra de cana e 
laranja. A cidade tem uma escola es
tadual, um posto de saúde com seis 
médicos, não tem ônibus direto para 
São Paulo, tampouco cinema, hotel 
ou pousada. Para o viajante, o abrigo 
mais próximo fica na cidade de Nova 
Europa, a 12 quilômetros de Gavião 
Peixoto. "Primeiro vamos esperar. 

Está tudo na mão do governo do esta
do. Quando estiver sacramentado, co
meçaremos a pensar nisso", afirma o 
prefeito, precavido. 

Para Gavião Peixoto, a fábrica de 
aviões pode ser a grande oportunida
de de superar a crônica dependência 
da atividade agrícola, agravada nos 
anos em que preços pagos ao produ
tor ficam deprimidos. Os indicadores 
do município mostram estar em curso 
um perigoso cruzamento de cenário. 
A laranja, que ocupa 40% da área 
cultivada, geralmente em pequenas 

propriedades, responde por 73,5% 
da receita municipal, enquanto a ca
na, que abrange 45% da área, responde 
por uma fatia bem menor, algo em 
torno de 18% da receita líquida. Em 
termos produtivos, o cenário é preo
cupante, já que o cultivo da cana depen
de de novos investimentos no solo e 
até na tecnificação da lavoura. Mas 
isso requer um capital que não existe 
e aponta para o risco do desemprego 
rural. ''A cidade tem absorvido prati
camente sozinha a mão-de-obra ru
ral", diz o prefeito Alexandre Bastos. 

Vocações regionais - A perspectiva 
de instalação da nova fábrica da Em
braer na região também mobiliza as 

PESQUISA FAPESP · JULHO DE 1000 • 19 



esperam a fábrica de aviões com 
ceticismo e desesperança 

cidades de São Carlos, Araraquara e 
Matão. Nesses municípios a substitui
ção da base agrária pela atividade co
mercial e industrial já lavrou tentos 
irreversíveis, e eles agora se preparam 
para desempenhar papéis diferencia
dos nesse rearranjo regional. Acenam 
com vantagens estratégicas para 
atrair as empresas fornecedoras que a 
fábrica de aviões certamente atrairá. 

"Houve uma adequação de voca
ções': avalia José Galizia Tundisi, se
cretário de Ciência e Tecnologia e 
Desenvolvimento Econômico de São 
Carlos, município que tem um orça
mento de R$ 110 milhões e uma ima
gem fortemente ligada às duas uni
versidades locais: a Universidade de 
São Paulo (USP) e a Universidade Fe
deral de São Carlos (UFSCar). 

Na opinião de Tundisi, as univer
sidades darão respaldo técnico às ati
vidades da Embraer na região, seja 
por meio de cursos de nível superior, 
seja pela possibilidade real de treina
mento e reciclagem de mão-de-obra. 
"Mesmo que a cidade não seja a sede 
da Embraer, creio que teremos um 
papel importante a desempenhar", 
avalia Tundisi. 
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Estão em São Carlos, por exem
plo, o Centro de Caracterização e De
senvolvimento de Materiais, admi
nistrado pela UFSCar e Universidade 
Estadual Paulista (Unesp ), e o Núcleo 
de Manufatura Avançada (Numa), 
um pólo que une pesquisa básica e 
aplicada, mantido pelas universida
des Estadual de Campinas (Uni
camp), Metodista de Piracicaba 
(Unimep) e USP. "Haverá ainda um 
respeitável pacote orçamentário para 
investimento em pesquisa, fator dife
renciador dessa iniciativa", diz, refe
rindo-se ao programa Parceria para 

Inovação em Ciência e Tecnologia Ae
roespaciais (PICTA), da FAPESP. 

Crescimento estratégico - Em Arara
quara, os projetos da Embraer servi
ram aos planos de crescimento estra
tégico, implementado no município 
desde a década de 90. Uma série de 
levantamentos realizados ao longo 
dos últimos 20 anos pela Divisão de 
Socioeconomia da Secretaria de Pla
nejamento e Meio Ambiente aponta 
para um crescimento vigoroso do 
parque industrial, hoje com mais de 

600 empresas, e um orçamento 
municipal de R$ 97 milhões. 

' :ii ~ Mas na Divisão de Socioeco-
§ 

nomia da Prefeitura prevalece 
:> 

~ a cautela diante da promessa 
de número de empregos, insta
lação de empresas fornecedoras 
da Embraer e da possibilidade 
de uso da sua rede hoteleira e 
de serviços. "Talvez não redun
de em grande quantidade de 
empregos", diz Maria Rita, che
fe da divisão. 

Parque tecnológico- Na cida
de de Matão as contas estão 
sendo feitas com base na ex
pansão da vocação industrial da 
cidade. "Temos o maior parque 
tecnológico da região", diz o 
prefeito Adauto Scardorelli. 
Nos seus planos, além de pro
curar investimentos que possi
bilitem às indústrias locais a 
capacitação para atender à no
va fábrica, outras medidas estão 

em estudo. Uma área de 6 alqueires 
está sendo liberada para a instalação 
dos novos fornecedores. 

As culturas de café, cana e laranja 
e as indústrias processadoras de suco 
de laranja contribuem anualmente 
com cerca de R$ 25 milhões, mais da 
metade da receita total do município, 
de R$ 43,4 milhões. Outros setores 
reforçam o orçamento municipal, co
mo a pecuária de corte, com um 
plantel de mais de 15 mil cabeças. "A 
Embraer representará um marco no 
desenvolvimento tecnológico da re
gião': prevê o prefeito. • 


