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O reaparelhamento das Forças Armadas brasileiras abriu novas perspectivas de negócios
para a Inbra Aerospace, do grupo Inbrafiltro, num cenário não muito favorável para o setor
aeronáutico. "Embora tenhamos 80% dos contratos atrelados à Embraer, que reduziu em
cerca de 25% os pedidos, conseguimos enfrentar bem o período de crise, porque não
fornecemos só para o segmento de aviões comerciais (o mais afetado pela crise), mas
também para a área de defesa", explica o diretor-presidente do grupo, Jairo Cândido.

No ano passado, a Inbra Aerospace faturou R$ 9,8 milhões, queda de 18% em relação aos R$
12 milhões obtidos em 2008. O grupo Inbrafiltro é formado por cinco empresas (Inbrafiltro,
Inbratêxtil, Glass, Inbra Blindados e Inbra Aerospace) e o faturamento global foi de R$ 70
milhões em 2009.

A empresa, segundo Cândido, já tem programado investimento estimado entre US$ 35
milhões e US$ 40 milhões para uma nova fábrica de material composto, que irá atender aos
principais programas em curso na área de defesa no Brasil: o desenvolvimento do avião de
transporte militar KC-390 pela Embraer, a produção dos helicópteros EC-725 pela
Helibrás/Eurocopter, a compra de 36 caças de combate do programa F-X2 e de veículos
aéreos não tripulados (vants) para a FAB.

"O investimento na nova instalação pode chegar a R$ 140 milhões, caso o vencedor da
concorrência do F-X2 seja o caça sueco Gripen, pois já temos um contrato de
desenvolvimento das asas e da tampa do trem de pouso da aeronave, em material composto",
explica o executivo. A Inbra é contratada da Saab no programa de desenvolvimento do Gripen
NG através da holding T-1, que reúne cinco empresas brasileiras do setor aeronáutico,
lideradas pela Akaer.
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Numa primeira etapa de funcionamento da nova fábrica, está prevista a contratação de cem
novos colaboradores. "Nosso efetivo hoje é de 200 empregados, sendo que 60 deles foram
contratados em 2009, por conta dos novos programas na área de defesa", conta Cândido.
Com a efetivação dos novos contratos, o executivo acredita que o número de funcionários
deva chegar a 500.

Apesar de a empresa estar sediada hoje em Mauá, no complexo industrial que abriga outras
quatro unidades do grupo, a nova fábrica será instalada em São Bernardo do Campo. "O
prefeito Luiz Marinho (PT) tem facilitado a instalação de empresas com o objetivo de formar
um polo de alta tecnologia na cidade", disse Cândido.

Considerada uma das principais produtoras de material composto para aviões e placas do
país, a Inbra Aerospace produz a porta blindada da cabine de comando do modelo 170 da
Embraer, projeto que conquistou depois de participar de uma concorrência internacional. A
unidade também produz painéis, consoles e janelas especiais para aviões. As aeronaves de
alerta aéreo avançado da Embraer, conhecidas pela sigla AEW & C, são equipadas como uma
dessas janelas, em forma de bolha.

A Inbra também foi a responsável pela blindagem do turboélice militar Super Tucano,
produzido pela Embraer. O domínio da tecnologia de blindagem também credenciou a
empresa a exportar esse conhecimento. Os 25 aviões Super Tucano que a Embraer vendeu
para a Força aérea Colombiana (FAC), por exemplo, possuem reforço balístico contra armas
0.50, e protegem as pernas dos pilotos e os assentos.

Fonte:

Virgínia Silveira
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