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RESUMO 

 

 

O presente trabalho é um estudo empírico das práticas contratuais adotadas pela 

EMBRAER posteriormente ao seu processo de privatização em 1994, e do arranjo 

contratual empregado para viabilizar a realização dos projetos de aeronaves 

responsáveis pelo ressurgimento da empresa ao final da década 1990. Aspecto 

fundamental da engenharia contratual empreendida foi a formação das chamadas 

Parcerias de Risco entre a Embraer e um grupo selecionado de fornecedores-chave 

visando o co-desenvolvimento das aeronaves. A análise das informações obtidas na 

pesquisa aponta a importância epistemológica de se utilizar novos instrumentos de 

análise que permitam compreender melhor as práticas contratuais empregadas e seu 

papel no desenvolvimento. Assim, utilizamos a teoria relacional dos contratos como 

lente teórica para analisar o modelo de parcerias de risco e, por meio dela, investigar 

qual o papel exercido pelos elementos relacionais no sucesso dos programas ERJ 145 e 

EMBRAER 170/190. A hipótese central que norteia o trabalho é a de que, no inovador 

arranjo contratual que envolveu a Embraer, fornecedores estrangeiros e o BNDES, a 

relação contratual foi construída por meio de mecanismos promissórios e não-

promissórios de projeção de trocas, e os padrões de normatividade estabelecidos entre 

as partes transcenderam o contrato escrito. A contribuição da teoria relacional dos 

contratos para a análise de tais práticas possui duplo caráter. A primeiro contribuição é 

eminentemente descritiva, ao fornecer um instrumental teórico mais abrangente e 

poderoso para compreender a real dinâmica das práticas contratuais em análise. A 

segunda contribuição, de natureza normativa, consiste em explicitar aspectos relacionais 

que compõem, juntamente com os elementos promissórios, uma certa normatividade 

interna ao contrato que informa a conduta dos agentes ao longo da relação. Nos 

programas ERJ 145 e EMBRAER 170/90, procuramos demonstrar como a formulação 

de um arranjo contratual mais relacional em substituição ao tradicional conjunto de 

relações contratuais de fornecimento descontínuas, foi fundamental para o sucesso dos 

projetos e até mesmo para a sua própria viabilização. Nesse sentido, a teoria relacional 

dos contratos fornece categorias de análise que não apenas oferecem um ferramental 

teórico mais adequado para descrever relações como a do caso em estudo, mas também 

fornece, por meio de uma descrição mais rica e abrangente, lições sobre como desenhar 



contratos. Isto é importante para demonstrar como a problemática das dimensões 

implícitas do contratos transcende o campo da teoria contratual e da justiça contratual e 

apresenta-se de grande relevância para a agenda de pesquisa em Direito e 

Desenvolvimento. 

 

Palavras-Chave: Teoria relacional dos contratos; Contratos Relacionais; Parcerias de 

Risco; Cadeias Produtivas; Indústria aeronáutica; Embraer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This work is an empirical study of the contractual practices adopted by Embraer after its 

privatization in 1994. We also analyze the contractual arrangement used to enable the 

aircrafts’ projects that were responsible for the company's resurgence in the late 1990s. 

A fundamental aspect of the contractual engineering efforts was the creation of Risk-

Partnerships between Embraer and a selected group of key suppliers to co-develop an 

aircraft. The analysis of the collected data, points to the epistemological relevancy of 

using new analytical tools to understand the contractual practices that have been 

employed and its role in development. Therefore, we adopt the relational contract 

theory as a theoretical lens to analyze the risk-partnership model and investigate the role 

played by relational elements in the success of the ERJ 145 and EMBRAER 170/190 

programs. The central hypothesis that guides this work states that, in the innovative 

contractual arrangement involving Embraer, foreign suppliers and BNDES, the 

contractual relationship was built through promissory and non-promissory mechanisms 

that have projected the exchange, and the patterns of normativity that were created 

transcended the written contract. The contribution of relational contract theory to the 

analysis of such practices is twofold. The first contribution is mainly descriptive, as it 

provides more comprehensive and powerful theoretical tools to understand the real 

dynamics of the contractual practices that have been studied. The second contribution, 

of a normative kind, consists in clarifying the relational aspects that compose, alongside 

promissory elements, a certain internal normativity to the contract, which regulates the 

agents’ conduct throughout the relationship. On the ERJ 145 and EMBRAER 170/90 

programs, we try to demonstrate that (more) relational contractual arrangements, instead 

of conventional discrete contractual supplying relationships, were critical to the success 

of the projects and even for their own feasibility. In this sense, relational contracts 

theory provides analytical categories that not only offer more adequate theoretical tools 

to describe relationships such as the one under study, but also provides, through a more 

rich and comprehensive description, lessons on how to design contracts. This is 

important to demonstrate how the problem of the implicit dimensions of contracts 

transcends the field of contract theory and contractual justice and becomes highly 

relevant to the research agenda in the Law and Development field. 

 

Key-words: Relational Contract Theory; Relational Contracts; Risk-Partnerships; 

Production Chains; Aircraft Industry; Embraer. 
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INTRODUÇÃO 

 

1. Cadeias produtivas, redes de contratos e teoria contratual: a delimitação do 

tema 

 

A trajetória de sucesso da Embraer é possivelmente um dos casos mais 

estudados pela academia brasileira. Seja do ponto de vista da Teoria da Administração, 

da Economia, da Ciência Política e até mesmo das Relações Internacionais, os trabalhos 

publicados são inúmeros. Sob a perspectiva do Direito, todavia, ainda são escassos os 

estudos sobre a experiência da Embraer, especialmente após sua privatização. 

O presente trabalho é um estudo das novas práticas contratuais adotadas pela 

empresa posteriormente ao seu processo de privatização em 1994. O objeto da pesquisa, 

por sua vez, é o arranjo contratual empregado pela Embraer para viabilizar a realização 

dos projetos de aeronaves responsáveis pelo ressurgimento da empresa ao final da 

década 1990 – os programas ERJ 145 e EMBRAER 170/190. Um aspecto fundamental 

desse arranjo foi a formação das chamadas Parcerias de Risco entre a Embraer e um 

grupo selecionado de fornecedores-chave para realizar o co-desenvolvimento das 

aeronaves. 

Em estudo preparado para a UNCTAD (2003), Cassiolato, Bernardes e Lastres 

demonstram como o modelo de Parcerias de Risco – empregado de maneira inovadora 

pela Embraer – representou uma das mudanças de maior relevância e repercussão nos 

padrões produtivos da indústria aeronáutica moderna. Em verdade, a experiência das 

Parcerias de Risco reforça a importância de se compreender o direito contratual como 

um instrumento de engenharia institucional capaz de influenciar e moldar aspectos 

importantes da vida econômica e social. 

Este trabalho é escrito em um contexto posterior às grandes transformações 

econômicas que ocorreram ao longo do século XX. O surgimento da especialização 

flexível, sucedendo os modelos manufatureiro e de produção em massa como novo 

modelo de produção dominante, e as novas formas de organização do mercado 

apresentaram novas dimensões e desafios à teoria contratual clássica (MACEDO JR, 

2006, p.47). 
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Ao longo dos últimos 30 anos, o comércio internacional e o Investimento 

Externo Direto1 (“FDI – foreign direct investment”) destacaram-se dentre as atividades 

econômicas que mais se desenvolveram ao redor do mundo, a ponto de ultrapassar o 

ritmo de crescimento da produção mundial. O comércio internacional de serviços e 

insumos intermediários tem crescido significativamente2 por meio de investimentos 

externos diretos, também denominados pela literatura como “insourcing abroad”, ou 

por meio de contratos internacionais firmados entre empresas – prática conhecida como 

“outsourcing abroad”3.  

No entanto, em setores de alta tecnologia e inovação, como a indústria 

aeronáutica, a constante evolução tecnológica produziria maior incerteza nas relações 

contratuais em uma cadeia produtiva, o que geraria incentivos à integração vertical4. A 

despeito disso, de acordo com Sabel (2009, p.433-434), em determinados setores 

industriais têm se notado um movimento de afastamento da integração vertical como 

modelo de organização da produção. Conforme observa o autor, os produtores têm 

reconhecido que não há como manter tecnologia de ponta em todos os campos 

necessários para o sucesso de seus produtos.  

Vale dizer, no lugar de integração vertical, observa-se desintegração vertical em 

um número significativo de indústrias – dentre elas, a indústria aeronáutica. Do ponto 

de vista do direito, esse fenômeno ganha relevância, pois, no processo de desintegração 

vertical, as empresas vêm estabelecendo práticas contratuais que se afastam cada vez 

mais dos paradigmas de contratação clássicos (SABEL 2009). 

Nesse sentido, grandes fabricantes aeronáuticos como a Embraer têm 

reestruturado suas cadeias produtivas e estabelecido parcerias de longa duração com 
                                                        
1 O Fundo Monetário Internacional define investimento externo direto - FDI como um investimento 
com o objetivo de obter uma participação duradoura em uma empresa cujas operações ocorram em um 
mercado que não seja o do investidor em questão. Além disso, em um FDI o propósito do investidor é 
passar a ter voz efetiva na administração da empresa. A entidade estrangeira ou o grupo de entidades 
associadas que realiza o investimento é denominado “investidor direto”. 
Disponível em: http://www.unctad.org/templates/Page.asp?intItemID=3146&lang=1 . 
2 Nesse sentido, UNCTAD. “The Shift Towards Services”. World Investment Report, United Nations, 
2004. 
3 O crescimento do FDI na economia mundial teve maior repercussão nos países em desenvolvimento, 
onde o fluxo de investimento externo direto cresceu, de uma média de menos de US$10 bilhões na década 
de 70, para um índice anual médio de US$208 bilhões em 1999. De acordo com a UNCTAD, 
impulsionado pelos movimentos de fusões e aquisições e a internacionalização da produção, o 
investimento externo direto em economias em desenvolvimento alcançou a cifra de US$636 bilhões em 
2006. Dados disponíveis em http://www.economywatch.com/foreign-direct-investment .  
4 A literatura de economia dos custos de transação deriva, em boa medida, dos trabalhos seminais de 
Oliver Williamson. Cf. Williamson, O. The Economic Institutions of Capitalism. New York: Free Press, 
1985.; Williamson, O. Markets and hierarchies, analysis and antitrust implications: a study in the 
economics of internal organization. New York: Free Press, 1975; Williamson, O. Transaction-cost 
economics: the governance of contractual relations. Journal of Law & Economics, v. 22, n. 1, 1979. 
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fornecedores selecionados para participar do processo de desenvolvimento das 

aeronaves. Isto tem permitido que os fabricantes concentrem esforços em suas 

competências centrais (core business) – projeto, montagem e comercialização de aviões 

(BASTOS, 2006; NIOSI e ZHEGU, 2005)5. 

Tais mudanças nas cadeias produtivas têm repercutido tanto no que diz respeito 

aos arranjos contratuais adotados pela empresas quanto do ponto de vista de sua 

disposição geográfica, tendo em vista o crescente processo de fragmentação 

internacional da produção6. A fabricação de produtos tornou-se, em muitos casos, um 

processo fracionado no qual cada estágio da produção é realizado em fábricas altamente 

especializadas em diferentes países. Esse crescente processo de especialização flexível 

vem sendo ocorrendo sob o modelo organizacional das chamadas redes produtivas ou 

cadeias globais de valor7, no qual, a cada etapa da cadeia produtiva, é adicionado valor 

ao produto. 

O processo de internacionalização das cadeias produtivas faz parte do processo 

de transição do modelo manufatureiro tradicional para um modelo pós-fordista  

marcado pelo avanço da alta especialização e flexibilidade das unidades produtivas. É 

possível notar, nos últimos anos, um aumento significativo do comércio internacional 

influenciado pelo investimento externo direto realizado por grandes players de países 

desenvolvidos em economias em desenvolvimento. Parte dessas grandes empresas 

também começou a firmar parcerias para a produção de insumos – sejam eles 

componentes/produtos ou serviços.  

O avanço da fragmentação internacional da produção, por sua vez, abriu uma 

janela de oportunidades para os países em desenvolvimento participarem de mercados 

altamente especializados que exigem maciços investimentos em P&D e cuja entrada 

estava restrita anteriormente apenas a empresas de base tecnológica de última geração e 

que dominassem a tecnologia produtiva da cadeia por completo. 

A fragmentação e a especialização vertical eliminaram a necessidade de se 

dominar o know-how de todos os aspectos da produção e têm possibilitado que 

empresas de países em desenvolvimento venham a se inserir em cadeias globais de 

                                                        
5 De acordo com Choi e Rossetti (2005), a indústria aeronáutica americana vêm subcontratando entre 50 e 
70 por cento do valor total produzido. 
6 Para uma descrição detalhada do atual processo de rearranjo produtivo, ver Antràs, P.; Helpman, E. 
“Global Sourcing”. Journal of Political Economy, 112, 2004. 
7 Para uma abordagem econômica conceitual das cadeias de valor e da verticalização da produção, cf. 
Hummels, D; Ishii, J.; Yi, K. “The Nature and Growth of Vertical Specialization in World Trade”. 
Journal of International Economics, vol. 54, 2001. 
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valor ao se especializarem em apenas algumas etapas das atividades produtivas 

envolvidas na fabricação do produto final8.  

Esses recentes acontecimentos desencadearam uma série de pesquisas para 

melhor compreender de que maneira as empresas estão reorganizando sua produção 

para além das fronteiras tradicionais dos países onde se encontram instaladas. Tais 

pesquisas9, que inicialmente procuravam identificar os fatores preponderantes na 

determinação do local das transações por meio de uma abordagem preponderantemente 

teórica, expandiram-se para análises empíricas que começaram a medir os padrões de 

troca (“trade patterns”) no comércio de produtos fabricados sob essa nova forma de 

organização da produção10. 

 

2. Por que o desenho de contratos importa para construir aviões? 

 

O objeto deste trabalho são as inovadoras práticas contratuais empregadas na 

indústria aeronáutica pela fabricante brasileira em seus projetos ERJ 145 e EMBRAER 

170/190. Para descrever e interpretar a relação estabelecida entre a Embraer e seus 

fornecedores utilizamos uma lente teórica alternativa, a teoria relacional dos contratos. 

Isto se mostra de particular relevância no contexto das transformações por que 

vem passando o direito contratual ao longo das últimas décadas. Nesse sentido, não são 

poucos os teóricos que vêm apontando as fragilidades da teoria contratual clássica para 

descrever e interpretar as novas formas de organização da produção e suas respectivas 

práticas contratuais modernas11. Conforme observa Macedo Jr (2006, p.33), “a 

experiência contratual contemporânea desafia as interpretações clássicas fundadas na 

premissa de que a fonte obrigacional derivada da promessa é soberana frente a outras 

                                                        
8 Nesse sentido, cf. Athurokala, P. “Product Fragmentation and Trade Patterns in East Asia”. Working 
Paper n. 2003/21, Australia National University. 
9 Cf. Grossman, G.; Helpman, E. Managerial Incentives and the International Organization of Production. 
Journal of International Economics, vol. 63, 2004. Ver também Antràs, P. Firms, Contracts and Trade 
Structure. Quarterly Journal of Economics, 118, pp.1375-1418, 2003.  
10 Dois exemplos dessa expansão da agenda de pesquisa para o campo da pesquisa empírica são 
Athukorala, P. “Product Fragmentation and Trade Patterns in East Asia”, Working Paper n.2003/21, 
Australia National University, e Dean, J.; Fung, K.C; Wang, Z. “Measuring the Vertical Specialization in 
Chinese Trade”. USITC Office of Economics Working Paper n. 2007-01-A, 2007. 
11 Em face dessas novas práticas contratuais “problemáticas”, é notável o esforço de construção 
conceitual realizado pelos teóricos do direito contratual para descrevê-las. Alguns exemplos são os 
chamados “contratos em rede” ou “networks contratuais”(TEUBNER e COLLINS, 2011), “contratos de 
longa duração”, “contratos simbióticos” (SCHANZE, 1991) e outros. 
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fontes obrigacionais, frequentemente invocadas apenas subsidiariamente e somente em 

situações limite”. 

Ocorre que tais situações limite são cada vez menos excepcionais e vêm se 

tornando até mesmo dominantes em certas áreas. Esta mudança nos padrões de 

contratação têm estimulado o desenvolvimento de novas categorias de análise que 

forneçam um enquadramento teórico mais adequado do que aquele oferecido pela teoria 

contratual clássica, que traz consigo uma noção muito particular do conceito de 

contrato. 

Nesse sentido, os paradigmas contratuais clássicos seriam particularmente 

inadequados para analisar determinadas práticas contratuais modernas. Tal descompasso 

ficaria ainda mais evidente em setores industriais de alta tecnologia e inovação como é 

o caso da indústria aeronáutica. Com efeito, elementos eminentemente relacionais 

passam a exercer um papel tão relevante na dinâmica contratual que extrapolam os 

limites a eles estabelecidos pela teoria contratual tradicional. Em outras palavras, o 

contexto no qual a relação contratual se estabelece, os objetivos (explícitos e 

implícitos), as expectativas (de curto e longo prazo) e as motivações que permeiam e 

entrelaçam a transação, quando analisados sob a perspectiva relacional, revelariam 

importantes mecanismos de projeção de trocas que também constituem os padrões de  

normatividade construídos pelas partes ao longo da relação. 

Naturalmente, este trabalho não tem a ambição de realizar uma comparação e 

avaliação abrangente do poder descritivo das teorias contratuais que procuram fornecer 

um arcabouço teórico mais adequado aos desafios apresentados pelas estruturas 

produtivas modernas e o avanço da especialização flexível. A intenção é mais modesta. 

O intuito é analisar o modelo de parcerias de risco referido sob a lente da teoria 

relacional dos contratos e, por meio dela, investigar qual o papel exercido (se houve) 

pelos elementos relacionais no sucesso dos programas ERJ 145 e EMBRAER 170/190. 

A hipótese central que norteia o trabalho é a de que, no inovador arranjo contratual que 

envolveu a Embraer, fornecedores estrangeiros e o BNDES, as práticas contratuais 

foram construídas por meio de mecanismos promissórios e não-promissórios de 

projeção de trocas, e os padrões de normatividade estabelecidos entre as partes 

transcenderam o contrato escrito. 

Isto porque, ao analisarmos os documentos históricos, os trabalhos empíricos já 

publicados, surgiram algumas inquietantes questões acerca dos referidos projetos, tais 
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como: levando em consideração as circunstâncias financeiras da Embraer à época e o 

grau de incerteza e risco que o projeto apresentava, por que a Embraer selecionou como 

seus fornecedores mais importantes um grupo de empresas que tinha pouca ou nenhuma 

experiência no setor aeronáutico? Por que tais empresas decidiram investir centenas de 

milhões de dólares em um projeto de alta sofisticação tecnológica cujo resultado era 

significativamente incerto e para o qual elas não tinham expertise? A pergunta 

fundamental, portanto, é: que elemento gerou confiança e garantiu que o 

empreendimento fosse realizado? 

Do ponto de vista do instrumento contratual propriamente dito, também nos 

questionamos o que significaria firmar um contrato minuciosamente detalhado, com 

inúmeras especificações técnicas e que buscasse estipular, desde o momento de sua 

assinatura, todos os aspectos de um projeto que, apenas para o período de 

desenvolvimento da aeronave, durou quatro anos de pesquisa e ajustes? Acreditamos 

que a teoria dos contratos relacionais joga luz em aspectos fundamentais para a 

compreensão do caso em estudo. 

Nesse sentido, a contribuição da teoria relacional dos contratos para a análise de 

tais práticas possui duplo caráter. A primeiro contribuição é eminentemente descritiva, 

ao fornecer um instrumental teórico mais abrangente e poderoso para compreender a 

real dinâmica das práticas contratuais em análise. A segunda contribuição, de natureza 

normativa, consiste em explicitar aspectos relacionais que compõem, juntamente com 

os elementos promissórios, uma certa normatividade interna ao contrato que informou a 

conduta dos agentes ao longo da relação.  

Nos programas ERJ 145 e EMBRAER 170/90, procuramos demonstrar como a 

formulação de um arranjo contratual mais relacional em substituição ao tradicional 

conjunto de relações contratuais de fornecimento descontínuas, foi fundamental para o 

sucesso dos projetos e até mesmo para a sua própria viabilização. Nesse sentido, a teoria 

relacional dos contratos fornece categorias de análise que não apenas oferecem um 

ferramental teórico mais adequado para descrever relações como a do caso em estudo, 

mas também fornece, por meio de uma descrição mais rica e abrangente, lições sobre 

como desenhar contratos. Isto é importante para demonstrar como a problemática das 

dimensões implícitas do contratos transcende o campo da teoria contratual e da justiça 

contratual e apresenta-se de grande relevância para a agenda de pesquisa em Direito e 

Desenvolvimento. 
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3. Metodologia de pesquisa e organização do trabalho 

 

As principais fontes teóricas utilizadas foram os trabalhos de Ian Macneil, Hugh 

Collins, Charles Sabel, Steve Macaulay e, no Brasil, Ronaldo Porto Macedo Jr. A 

natureza extremamente interdisciplinar do estudo, por sua vez, exigiu o uso de 

bibliografia de base econômica – especialmente aquela relativa à Cost Transaction 

Analysis – e de administração.   

No campo da teoria econômica, os trabalhos de Oliver Williamson e a teoria dos 

custos de transação foram fundamentais para compreender a abordagem dominante  que 

explica as transformações ocorridas no modelo de organização produtiva da indústria 

aeronáutica mundial. Em relação às novas formas de relacionamento da Embraer com 

seus fornecedores e, particularmente, sobre o modelo de Parcerias de Risco, os trabalhos 

de Roberto Bernardes, Paulo Figueiredo, Carlos Bastos e André Furtado foram 

especialmente importantes para sua compreensão. 

No que diz respeito à opção pelo estudo de caso, conforme destaca Robert Yin 

(2001), tão importante quanto definir o tipo de pesquisa a ser empreendida, é 

fundamental avaliar a adequação (“fit”) entre a estratégia escolhida (estudo de caso, 

análise de arquivos, survey etc) e o tipo de pergunta a ser respondida. Dessa forma, a 

escolha dos métodos de coleta de dados para o estudo de caso levou em consideração o 

difícil acesso às informações do objeto de pesquisa – a relação contratual entre a 

Embraer e seus parceiros de risco. 

Por tal motivo, optei pela realização de entrevistas semi-estruturadas (ver 

Anexos), análise documental e levantamento bibliográfico. As entrevistas foram de 

grande relevância para obter informações sobre a natureza dos contratos firmados entre 

as empresas, o contexto no qual a relação foi construída, bem como os eventos que 

influenciaram na dinâmica contratual. Elas foram realizadas em encontros em São José 

dos Campos – SP, e através de teleconferências quando não foi possível encontrar os 

entrevistados pessoalmente12. Também foram entrevistados especialistas do setor 

aeronáutico no BNDES, que realizaram operações de financiamento à Embraer desde 

                                                        
12 A seleção dos entrevistados é baseada na técnica de sampling. Através da amostra por importância 
(“purposeful sampling”), restringi o grupo de entrevistados a pessoas de representatividade e relevância 
para o objeto da pesquisa. 
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sua privatização, bem como pesquisadores do setor aeronáutico nacional com 

publicações relevantes acerca do objeto da pesquisa. 

A realização de entrevistas com altos representantes da Embraer, especialmente 

da área jurídica e do setor de suprimentos, foi fundamental para obter informações sobre 

a dinâmica das relações contratuais ao longo do tempo, e definir a natureza das 

chamadas parcerias de risco (v.g. hierárquica vs colaborativa, curto prazo vs longo 

prazo, alto grau de compromisso vs baixo grau de compromisso). Alcançar tais 

objetivos seria virtualmente impossível por meio da mera análise do texto literal dos 

contratos e registros em juntas comerciais (quando há). 

Além disso, a reconstituição da dinâmica da relação contratual através de 

entrevistas era relevante por diversos motivos, como: evidenciar eventuais 

descompassos entre o contrato escrito e a relação contratual concreta; comparar os 

termos (não necessariamente escritos) iniciais do contrato e as transformações pelas 

quais a relação entre as empresas passou ao longo do tempo; conhecer objetivos, 

motivações e estratégias, as quais, na maior parte das vezes, não são explicitadas.  

Nesse sentido, foram utilizados questionários semi-estruturados, de modo a 

nortear as entrevistas, mas não rígidos a ponto de restringir o leque de informações que 

o entrevistado pudesse fornecer. Em se tratando de pesquisa qualitativa, Webley (2010) 

sugere um questionário mais aberto, o que nos pareceu mais adequado. 

Dessa forma, através das entrevistas buscou-se obter informações sobre: (i) qual 

a importância do arranjo contratual em estudo para a realização dos programas ERJ 145 

e EMBRAER 170/90?; (ii) de que maneira uma parceria de risco se diferencia de um 

contrato tradicional de fornecimento? Como foi feito o desenho contratual da relação?; 

(iii) que motivos levaram a Embraer a implementar o modelo de parcerias de risco em 

sua cadeia produtiva?; (iv) existem objetivos de longo prazo na formação das 

parcerias?; (v) a formação de parcerias de risco implica a criação de expectativas de 

longo prazo entre os contratantes?; (vi) a relação foi pautada estritamente nos termos 

previstos no contrato? Qual o grau de rigidez no seu enforcement?; (vii) em caso de 

descumprimento contratual, o que o contrato previa como método de resolução de 

conflitos?; (viii) foram empregados métodos informais de resolução de conflitos?; (ix) 

as partes renegociaram os termos do contrato no curso da relação?; (x) neste caso, qual 

o grau de formalização dos ajustes efetuados durante a relação?; (xi) qual o grau de 

detalhamento das cláusulas contratuais?; (xii) quão “presentificador” é o contrato? (xiii) 
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em que termos a transferência de tecnologia está prevista no contrato?; (xiv) qual a 

importância do BNDES nos projetos ERJ 145 e EMBRAER 170/190? 

O outro método de coleta de dados empregado foi a análise documental. O 

objetivo era conhecer o funcionamento da cadeia produtiva do setor aeronáutico por 

meio de relatórios (v.g. Market Outlooks das principais fabricantes de aeronaves) e 

estudos de agências governamentais e reguladoras. Por fim, a revisão bibliográfica da 

teoria dos contratos foi fundamental para situar as conclusões do trabalho no atual 

debate sobre a crise do direito contratual (neo)clássico e suas limitações para explicar 

adequadamente novas formas de organização industrial como as parcerias de risco. 

Cumpre destacar que os recentes trabalhos acadêmicos vêm adotando, em 

grande medida, a teoria econômica dos custos de transação como lente teórica para 

descrever as parcerias de risco realizadas pela Embraer. Tendo em vista que a presente 

pesquisa situa-se no campo do direito dos contratos e numa discussão mais ampla sobre 

o impacto do direito no desenvolvimento, o tema da crise do direito contratual clássico e 

os desafios teóricos apresentados pelas mais recentes práticas contratuais é de especial 

relevância para o trabalho. Vale ressaltar que a problemática do direito contratual 

tradicional não se resume a um certo anacronismo teórico. Não obstante, é pelo estudo 

das práticas contratuais contemporâneas, cada vez mais relacionais, que suas 

fragilidades têm se tornado cada vez mais evidentes. 

Em primeiro lugar, descrevo os fundamentos e pressupostos liberais do direito 

contratual clássico. Isto é importante para evidenciar como os paradigmas contratuais 

vigentes até hoje são fruto de um período histórico muito particular, profundamente 

influenciados por um contexto político e cultural específico. Tal contextualização é 

especialmente relevante para compreender como o direito contratual neoclássico, em 

alguma medida, busca preservar os pilares da teoria clássica em face dos nascentes 

desafios colocados pela evolução das estruturas produtivas. 

Não é novidade que o direito contratual vem sofrendo significativas alterações 

ao longo das últimas décadas. A doutrina nacional não apenas reconheceu tais 

transformações como as incorporou em grande medida. Todavia, Macedo Jr (2007, 

p.26) chama atenção para o fato de que, uma análise mais detida do debate atual sobre 

as mudanças do direito contratual, desvela uma profunda diversidade de abordagens 

sobre o tema. Tal diversidade não estaria restrita a questões laterais do debate. Pelo 

contrário, um olhar mais atento revelaria que a própria natureza das transformações no 



  10 

direito contratual vêm sendo definidas de diferentes formas pela doutrina nacional e 

internacional. 

A partir da década de 1980, numerosos estudos e doutrinas no direito anglo-

saxão já alertavam para a crise paradigmática pela qual o direito contratual passava. 

Estaria surgindo uma nova tendência no direito contratual, que vinha acompanhando as 

transformações na organização do mercado. Tais transformações estariam sendo 

causadas, sobretudo, pelo avanço das estruturas pós-fordistas de organização da 

produção. Neste sentido, Macedo Jr (2007, p.29) aponta a existência de uma íntima 

conexão entre as formas de organização da produção, as práticas contratuais e a teoria 

contratual que lhes corresponde. 

Dessa maneira, no primeiro capítulo, faço uma descrição da relação entre as 

formas básicas de organização da produção e os três tipos ideais de teoria contratual, 

como proposto por Ian Macneil (1988) e Macedo Jr (2007). Isto é importante para se 

compreender como os tipos ideais de teoria contratual clássica e neoclássica não 

fornecem categorias de análise capazes de descrever adequadamente uma relação 

contratual que nasce no contexto de uma nova forma de organização industrial – a 

especialização flexível. Trata-se de um contexto absolutamente distinto das 

circunstâncias políticas, econômicas e sociais do século XIX, berço do direito contratual 

clássico. Assim, é necessário conhecer os pressupostos de cada um dos tipos ideais de 

teoria contratual para entender de que maneira a referida crise do direito contratual se 

mostra no caso em estudo. 

No capítulo 2, procuro demonstrar como o modelo de parcerias de risco foi uma 

resposta aos desafios apresentados pela dinâmica competitiva do setor. A forte pressão 

por corte de custos, bem como as exigências por uma estrutura de produção flexível 

que, ao mesmo tempo, fortalecesse o ambiente de inovação tecnológica, foram fatores 

preponderantes para a reestruturação das formas de organização produtiva no setor 

aeronáutico. 

Este capítulo traz a análise das parcerias de risco sob a perspectiva relacional. A 

descrição das características específicas de cada projeto é particularmente importante 

para apontar o caráter dinâmico das relações contratuais, isto é, como os objetivos das 

parcerias se alteraram ao longo da relação. Tais finalidades, estratégias e objetivos 

muitas vezes não são explicitados no contrato escrito, e só podem apreendidos por meio 

de uma análise do contexto no qual o contrato foi firmado. 
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Para estruturar a análise relacional das parcerias de risco nos baseamos nos sete 

elementos da transação contratual como categorias de análise: 1) relações primárias e 

não-primárias e número de participantes; 2) medida e especificidade da transação; 3) 

começo, duração e término; 4) planejamento; 5) divisão e compartilhamento de ônus e 

benefícios (cooperação e solidariedade) e fontes de apoio moral e econômico; 6) poder; 

e 7) visão e expectativa dos participantes (MACEDO JR, 2007, p.127). 

No capítulo 3, apresentamos como a história da Embraer, desde sua privatização, 

foi permeada por arranjos contratuais eminentemente relacionais que exerceram um 

papel importante para viabilizar os projetos da empresa, e nos quais os contratos foram 

utilizados como instrumento de desenvolvimento da empresa e da própria indústria 

aeronáutica nacional. Através de uma breve apresentação da trajetória institucional da 

Embraer, de sua fundação pelo regime militar até a privatização da empresa realizada 

no contexto de reformas liberais implementadas pelo governo Fernando Henrique 

Cardoso, enfatizamos a importância do processo de aprendizado institucional por que 

passou a empresa. Tal aprendizado, fruto da experiência de criar arranjos contratuais 

adequados às suas necessidades e objetivos desde seus primeiros anos, permitiu à 

Embraer desenvolver uma capacidade de estruturar seus projetos por meio de 

complexas redes de contratos. 

Conhecer as origens da Embraer e os objetivos estabelecidos pelo governo 

brasileiro quando de sua criação é importante para compreender: (i) o processo de 

formação da cadeia produtiva aeronáutica brasileira; e (ii) as circunstâncias que 

influenciaram as práticas contratuais estabelecidas pela Embraer com seus fornecedores 

ao longo dos anos. Neste sentido, destaco três grandes mudanças institucionais que 

transformaram profundamente o setor aeronáutico nacional, a saber: (i) a liberalização 

no regime de comércio; (ii) a redefinição do conceito de “empresa brasileira”; e (iii) a 

privatização da Embraer. Três relações contratuais em particular são selecionadas para 

ilustrar o argumento de que a Embraer historicamente utilizou contratos como 

instrumento de desenvolvimento industrial e alavancagem da produção nacional, que 

forneceram importantes lições sobre como desenhar contratos em projetos aeronáuticos.  

Dentre eles, a parceria a Embraer e a fabricante de trens de pouso alemã 

Liebherr, um dos arranjos contratuais mais bem sucedidos entre a Embraer e um 

parceiro internacional. Criada por meio de um arranjo dotado de aspectos 

particularmente relacionais, a joint venture entre as duas empresas viabilizou a criação 

da ELEB, primeira fornecedora brasileira de trens de pouso com tecnologia e 
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capacidade industrial para exportar e disputar concorrências no mercado internacional 

de aviação. 

Por fim, destaco como as parcerias de risco e o modelo de gestão contratual 

implementados pela Embraer nos programas ERJ 145 e EMBRAER 170/190 tornaram-

se um caso paradigmático de reestruturação da cadeia produtiva na indústria aeronáutica 

mundial, que repercutiu nas práticas empresariais de outras grandes empresas do setor. 

Os sinais de um processo de isomorfismo na organização industrial da cadeia produtiva 

aeronáutica, sugerem a importância de se realizar novos estudos empíricos que 

aprofundem o estudo do papel das práticas contratuais na organização industrial do 

setor. 
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I. CONTRATOS RELACIONAIS E A CRISE DO DIREITO CONTRATUAL 

CLÁSSICO  

 

1. Liberalismo e direito contratual clássico 

 

O capitalismo moderno e o pensamento liberal cunharam a feição básica do 

conceito de contrato que hoje exerce papel dominante na regulação de grande parte das 

relações sociais do mundo contemporâneo. Com a ascensão do capitalismo e suas 

respectivas formas de entendimento e regulação das práticas de troca, houve um 

verdadeiro processo de naturalização da concepção liberal clássica de relação social, 

especialmente econômica (MACEDO JR, 2007, p.41). Por tal motivo, cabe analisar 

com mais detalhes as raízes históricas desse processo de naturalização do conceito 

liberal de contrato para compreendermos as dificuldades e críticas que vêm sendo 

dirigidas à teoria contratual clássica e à sua (in)capacidade de descrever os fenômenos 

contratuais contemporâneos. 

As origens do direito contratual clássico datam do século XVIII, tendo 

alcançado seu apogeu no século seguinte. Duas características distintivas básicas 

exerceram um papel fundamental no pensamento contratual que daí se desenvolveu. A 

primeira delas decorreu de circunstâncias históricas e das exigências do mercado por 

uma maior racionalização e sistematização do direito contratual, que se tornou um 

conjunto de poucas regras e princípios, abstratos e universais; um sistema de notável 

pureza e simplicidade como afirmaria Macneil (1978). Todavia, o preço a ser pago por 

tal processo de racionalização foi a realização de um processo seletivo de escolha de 

princípios e abstração, que os extirpou de seus contextos institucionais, morais e 

econômicos. 

A segunda característica relevante do direito contratual clássico, por sua vez, é 

sua firme convicção de que o contrato é a fórmula canônica, geral e abstrata das mais 

diversas relações. Como consequência, Macedo Jr (2007, p.42) destaca que as relações 

anteriormente vistas sob a perspectiva do status, da confiança e da dependência 

econômica, passaram a ser interpretadas sob a ótica de uma nova concepção de 
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contrato13. Tal concepção veio a se constituir no modelo básico das relações na 

sociedade burguesa, no que Weber chamou de processo de orientação para o mercado 

da sociedade moderna1415. 

A partir do século XIX, a ideologia liberal alcançou seu apogeu na sociedade 

ocidental com a política do laissez-faire. Havia uma forte convicção de que o Estado 

deveria interferir minimamente nas relações privadas e o papel da justiça deveria ser, 

fundamentalmente, garantir que os contratos fossem respeitados (pacta sunt servanda). 

Dessa forma, os princípios básicos do direito contratual eram os da autonomia da 

vontade (liberdade de contratar e liberdade contratual16) e da supremacia do acordo 

firmado a partir do mútuo consentimento (MACEDO JR, 2007, p.44). Buscava-se, 

portanto, um ideal de justiça comutativa (a “justiça da troca”) e não de justiça 

distributiva. 

Dois séculos depois, apesar de numerosas críticas e ataques aos seus 

fundamentos, a teoria contratual clássica permanece influente e dominante nos tribunais 

e na doutrina em sua versão neoclássica. Contudo, questões caras à teoria clássica, 

como o âmbito da liberdade de escolha e a responsabilidade dos agentes contratantes 

nas transações, passaram a ser questionados em inúmeros casos concretos ao longo dos 

anos, o que acabou por gradualmente colocar em xeque a alegada pureza e unicidade do 

sistema contratual clássico. Alguns dos principais exemplos das mudanças ocorridas 

foram o aumento do intervencionismo estatal, o advento dos contratos de adesão, o 

surgimento de mecanismos de reequilíbrio das relações de poder nos contratos e o 

crescimento dos contratos relacionais de longo prazo. 

Em outras palavras, tais transformações introduziram novas dimensões, 

problemas e exigências que questionavam os princípios contratuais tradicionais e sua 

racionalidade jurídica subjacente. Nesse sentido, uma importante “rachadura” na 

estrutura contratual clássica foi a crise na crença de que o mercado seria um locus ideal 

para o livre exercício de escolhas, assim como a perda de funcionalidade do conceito de 

                                                        
13 O direito de família e o direito de propriedade são exemplos paradigmáticos disso. 
14 A força dessa nova concepção de contrato alcança os fundamentos do próprio pensamento político 
liberal. O contratualismo estrutura-se precisamente em torno da noção do contrato como modelo básico 
de análise do processo de fundação e formação da sociedade e do estado. 
15 Cf. Anthony Kronman. Max Weber. São Paulo: Elsevier, 2009. 
16 O princípio da autonomia da vontade ou liberdade contratual costuma ser dividido em dois conceitos: a 
liberdade para decidir os termos do contrato (liberdade contratual), e a liberdade para escolher com quem 
contratar (liberdade de contratar). 
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contrato como um “conjunto de livre promessas”17. Além disso, a decisão de assumir ou 

não uma obrigação, a despeito de ainda ser característica nas obrigações contratuais, 

perdeu, na prática, sua preponderância como fonte obrigacional (v.g. expansão do 

direito das responsabilidades civis) (MACEDO JR, 2007, p.47). 

Neste contexto de mudanças, uma outra consequência foi o surgimento dos 

chamados direitos especiais, que paulatinamente foram excluídos da esfera da teoria 

contratual clássica tornando-se novos ramos do direito; assim surgiram os chamados 

“contratos de trabalho”, os “contratos administrativos”, os “contratos internacionais”, o 

direito do consumidor etc. Tal processo de fragmentação do saber contratual em 

diversos ramos separados do direito agravam ainda mais o problema da formulação de 

uma teoria contratual única e integrada. 

Isto nos traz à atual discussão acerca da própria abrangência do direito 

contratual. Vale dizer, áreas como o direito do trabalho, o direito do consumidor ou o 

direito antitruste poderiam ser consideradas parte do direito contratual? Os contratos 

firmados em tais áreas estariam sujeitos aos mesmos princípios contratuais básicos 

estabelecidos pelo direito privado desde o século XIX? 

Tais questionamentos são particularmente interessantes para se refletir sobre a 

teoria contratual tradicional e seu suposto poder de regular as mais diversas práticas 

contratuais nas sociedades modernas. Conforme observa Macedo Jr (2007, p.82), os 

teóricos do direito contratual não raro recorreram a técnicas de exclusão para retirar do 

âmbito da teoria contratual elementos impuros que seriam incompatíveis com um 

modelo convencional de relação contratual. 

A esse respeito, Roberto Mangabeira Unger (1986, p.58) faz uma aguçada 

descrição do processo de “esterilização” do direito contratual e os problemas daí 

decorrentes. De acordo com Unger, em primeiro lugar ocorreram exclusões: áreas 

inteiras do direito como o direito de família, o direito do trabalho e o direito antitruste, 

que anteriormente eram considerados ramos de uma teoria contratual unificada, foram 

                                                        
17 Macedo Jr (2007, p.52) indica que “a própria idéia de liberdade contratual sofre mudanças à medida 
que se torna sujeita a diversas limitações. Em primeiro lugar, a liberdade é restringida de modo a 
assegurar maior igualdade de oportunidade no mercado. Passam a ser consideradas ilegais as 
discriminações (“negativas”) feitas com base em gênero, raça, etnia e orientação sexual, especialmente 
aquelas que envolvem a recusa em contratar ou o estabelecimento de bases contratuais diferenciadas e 
desvantajosas segundo critérios discriminatórios. Por outro lado, o Direito Social passa a impor 
determinadas discriminações positivas, como por exemplo o tratamento diferenciado e mais protetivo 
para as partes mais vulneráveis, como o consumidor, o pobre, o idoso etc”. 
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sendo excluídos gradualmente por exigirem categorias inassimiláveis pela teoria 

contratual convencional. 

Em segundo lugar, surgiram as exceções, isto é, estatutos jurídicos e práticas 

sociais como as relações fiduciárias que passaram a estar sujeitas a um conjunto 

anômalo de princípios dentro do âmbito central do direito contratual. Por fim, Unger 

aponta a existência das chamadas repressões. Ainda que a inadequação das soluções 

fornecidas por uma teoria orientada fundamentalmente para resolver transações 

descontínuas e desconexas fosse evidente, os problemas e litígios que surgiram em 

relações contratuais de longo prazo continuaram a ser resolvidos pela teoria tradicional 

através de soluções ad hoc, afastando-se das normas dominantes mas, ao mesmo tempo, 

não se constituindo em normas claramente distintas. 

Portanto, quando somamos as exclusões, as exceções e as repressões, evidencia-

se a fragilidade da pretensão da teoria contratual clássica de regular todas as práticas 

que se julga apta a regular. Nas palavras de Unger (1986, p.56), “é como um império 

cuja reivindicada ou percebida autoridade ultrapassa enormemente seu poder de fato”18. 

Para compreender adequadamente tais transformações na teoria contratual, a 

seguinte premissa é significativa: a imagem do mercado de trocas que serve de modelo 

para a formulação da relação contratual varia com a história. Com efeito, houve 

momentos na história – possivelmente em sua maior parte – em que o contrato derivou 

mais diretamente de costumes de equidade, mútuo consentimento de promessas, 

acordos e relações de longo prazo etc. Dessa forma, o estudo histórico das 

transformações ocorridas no direito contratual demonstra que o atual caráter subsidiário 

dos elementos não-promissórios e a preeminência da promessa como fundamento do 

contrato refletem um período histórico particular e contingente, não devendo, portanto, 

diminuir a relevância conferida pela teoria às formas não-contratuais de obrigação. 

Além disso, Macedo Jr (2007, p.84) aponta a existência de uma relação íntima 

entre as formas do saber jurídico contratual e suas regras de julgamento e as estruturas 

de organização da indústria, da produção e mercado de trocas em um determinado 

contexto histórico. Para compreender, portanto, a referida homologia entre formas de 

organização da produção industrial e os paradigmas contratuais que se transformaram 

ao longo dos últimos séculos, Macedo Jr propõe três tipos ideais de teoria contratual e 

três formas básicas de organização da produção industrial que lhe são correspondentes, 

                                                        
18 No original: “It seems like an empire whose claimed or perceived authority vastly outreaches its actual 
power” (UNGER, 1986, p.58). 
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a saber: (a) a teoria contratual clássica; (b) a teoria contratual neoclássica; (c) a teoria 

relacional do contrato. A estas três formas teóricas correspondem três formas básicas de 

organização da produção e mercado de trocas: (a) a produção manufatureira; (b) a 

produção de massa; e (c) a especialização flexível. 

A respeito da relação entre a forma de organização industrial e saber jurídico 

deve-se ressaltar ainda que o direito presume a existência de uma certa forma modal19 

de troca econômica ao formular princípios jurídicos que serão aplicados nas relações 

econômicas. Nos últimos 150 anos, tal forma modal de transação econômica baseou-se, 

em boa medida, no mercado de trocas intermediárias em fluxos de produção industrial. 

Sempre que tal estrutura econômica se alterou, a imagem modal do mercado formulada 

pelo direito também mudou. Não se está sustentando, todavia, a existência de uma 

relação determinista de caráter economicista. Trata-se apenas de reconhecer a existência 

de uma íntima, mas não exclusiva, relação de imbricação entre forma modal de mercado 

e teoria contratual. 

Compreender como o saber jurídico contratual estabilizou e reforçou as 

organizações sociais modernas e vice-versa, especialmente um formato específico de 

economia de mercado e sua regulação em cada uma das três etapas típico-ideais, é a 

tarefa da próxima seção. 

 

2. Produção manufatureira e contratos descontínuos 

 

De meados do século XIX até o início do século XX, a produção industrial 

capitalista passou por um processo de profundas transformações. É o período de 

transição da chamada produção manufatureira ou artesanal para a produção de massa, 

no qual economias capitalistas dinâmicas e emergentes (como a economia americana) 

integram seus mercados locais formando mercados nacionais. Nesse processo de 

integração da produção industrial e formação de mercados nacionais, os grandes 

investimentos em infra-estrutura, como a construção de malhas ferroviárias, a expansão 

dos serviços de correio e outros canais de comunicação foram absolutamente 

fundamentais para a integração dos mercados nacionais. A interligação dos Estados 

                                                        
19 Macedo Jr (2007, p.86) entende como forma modal a maneira específica de execução de determinada 
estrutura de saber jurídico definida a partir da organização e articulação de conceitos, princípios e práticas 
institucionais, notadamente as decisões judiciais e a reprodução do saber jurídico. 
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Unidos por meio de estradas de ferro é um exemplo paradigmático desse fenômeno 

(MACEDO JR, 2007, p.87)20. 

Nesta fase de transição, a capacidade de responder rapidamente e de forma 

flexível às variações do mercado foi a habilidade empresarial necessária para a 

sobreviver e prosperar em face dos novos desafios no mercado. Os produtores 

investiram, então, em um maquinário capaz de realizar processos múltiplos e 

diversificados e na construção de plantas industriais que permitissem a produção de 

pequenas quantidades de mercadorias. 

Dessa forma, quando comparada às formas de organização que a sucederam, a 

produção manufatureira possuía as seguintes características gerais: (a) baixos índices de 

produção e produtividade; (b) grande inventividade; (c) altos custos com o trabalho 

direto; e (d) produção de bens caros e de baixa qualidade. Os produtos fornecidos no 

mercado eram extremamente variados e especializados, e apresentavam um reduzido 

tempo de produção a um baixo custo de investimento. Tais características tiveram um 

impacto direto na doutrina contratual dominante. 

Com efeito, o mercado ainda era pequeno e marcado pelo constante ajuste de 

demandas e entregas de curto prazo, em intervalos temporais irregulares. 

Consequentemente, os produtores não tinham condições de planejar e organizar sua 

produção de forma mais intensa. A imprevisibilidade da demanda e a alta incerteza no 

mercado exigiam um mecanismo rápido e simplificado de resolução de conflitos 

relacionados ao mercado de trocas. Para isto foi criado o contrato descontínuo21. 

 

 

                                                        
20 Cf. Piore, M.; Sabel, C. The Second Industrial Divide: Possibilities for prosperity. New York: Basic 
Books, 1984. 
21 No original: “Discreteness is the separating of a transaction from all else between the participants at 
the same time and before and after. Its ideal, never achieved in life, occurs when there is nothing else 
between the parties, never has been, and never will be”. Macedo Jr (2007, p.88) propõe como tradução de 
“discrete contracts” a expressão contratos descontínuos. Segundo o autor, a palavra inglesa discrete 
apresenta dois significados básicos salientados por Macneil: (i) descontinuidade; e (ii) um sentido de 
constituição de uma entidade separada, de individualidade distinta, isolada ou autônoma. Este segundo 
significado, tão importante quanto o primeiro na definição de Macneil, se perde com a tradução de 
“discrete” por descontínuo. Definições como “contratos instantâneos” ou “contratos autônomos” também 
são incapazes de abranger os dois significados que Macneil procurar expressar por meio do termo 
“discrete”. Além disso, tais termos não levam em consideração alguns dos elementos fundamentais para a 
definição dos contratos descontínuos, como planejamento futuro, cooperação, solidariedade etc. Portanto, 
por mais que a expressão descontinuidade não seja a tradução ideal, o uso do conceito de contrato 
descontínuo parece ser o que traduz mais fielmente o recorte conceitual original utilizado por Ian 
Macneil. 
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2.1. O contrato descontínuo 

 

Macneil (1980, p.60) define descontinuidade (“discreteness”) como o ato de 

“separar a transação de todo o resto que houver entre os participantes naquele momento, 

antes e depois. Seu ideal, nunca alcançável na vida real, ocorre quando não há nada 

mais entre as partes, nunca houve e nunca haverá”. Os contratos descontínuos, por sua 

vez, têm como características básicas o fato de serem impessoais, “presentificadores”, 

envolverem um processo prévio de negociação entre as partes e requererem mútuo 

consentimento. 

Em primeiro lugar, o contrato é considerado descontínuo, pois é concebido 

como uma entidade separada, como um ato isolado, independente e autônomo de todas 

as transações anteriores, contemporâneas ou subsequentes relacionadas a ela. Nesse 

sentido, sua existência está vinculada estritamente aos elementos essenciais 

constitutivos estabelecidos pelo direito22. 

O contrato descontínuo também é impessoal, uma vez que a transação é 

definida, em grande medida, em termos de preço, quantidade e data de entrega do bem. 

Vale dizer, para o contrato descontínuo a qualidade das partes contratantes, isto é, a 

classe, status ou grupo a que pertencem, é indiferente. Em outras palavras, a relevância 

da qualidade das partes contratantes em um contrato descontínuo se limita a sua 

subsunção ao conceito geral e abstrato de sujeito de direito. 

Tal tipo contratual também é qualificado como “presentificador”. Nas palavras 

de Macneil “a presentificação é uma maneira de olhar para as coisas através da qual a 

pessoa percebe os efeitos do futuro no presente”23. É a convicção de que os 

acontecimentos futuros estão tão inalteravelmente vinculados às condições presentes 

que o futuro deve ser trazido ao presente e ser tratado como se assim o fosse. Isto é, 

presentificar uma transação importa restringir seus efeitos futuros àqueles definidos no 

presente, no momento da celebração do contrato. Ademais, pouca ou nenhuma 

importância é conferida às comunicações pré-contratuais, como os diálogos 

preparatórios e o próprio histórico de relações entre as partes, caso exista. 

                                                        
22 O art. 104 do Código Civil de 2002 estabelece que o contrato, desde contenha livre manifestação da 
vontade, objeto lícito, agente capaz e não ofenda a forma prescrita em lei, é considerado negocio jurídico 
perfeito e gerador de efeitos jurídicos. 
23 No original:“Presentiation is a way of looking at things in which a person perceives the effect of the 
future on the present” (MACNEIL, 1978, p.863). 
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Conforme observa Macedo Jr (2007, p.89), os contratos descontínuos também 

envolvem negociações que assumem o caráter básico de uma barganha instrumental, 

cuja propósito de ambas as partes é atingir seus próprios, individuais e exclusivos, 

interesses econômicos. Vale dizer, o contrato pressupõe uma conduta egoísta, 

individualista e instrumental dos participantes da negociação contratual – é o homo 

economicus em ação. Por tal motivo, a idéia de uma relação de solidariedade e/ou 

cooperação como base da relação contratual sequer é considerada como uma premissa 

admissível pela teoria contratual clássica. 

Por fim, o princípio da autonomia da vontade e a crença na importância do 

consenso para a formação dos contratos tornam o estabelecimento do mútuo 

consentimento um requisito absolutamente fundamental para a formação do contrato 

descontínuo. Parte-se da premissa, portanto, de que os termos contratuais que resultam 

da barganha instrumental são livremente estabelecidos pelas partes antes do início do 

cumprimento do contrato. 

Macneil (1978, p.862) ressalta que qualquer sistema contratual deve 

implementar determinadas normas; dentre as mais importantes, ele deve permitir e 

fomentar as trocas, promover a reciprocidade e reforçar determinados padrões de 

conduta apropriados para cada tipo de relação econômica. Entretanto, um sistema 

contratual que privilegie transações contratuais descontínuas deve ter outros dois 

objetivos adicionais: (i) aumentar a descontinuidade e (ii) aumentar a 

“presentificação” das relações contratuais. 

 

2.2. Contratos descontínuos e (in)flexibilidade 

 

Para o direito contratual clássico, as trocas descontínuas são internamente 

rígidas, não havendo espaço para qualquer flexibilidade interna. Assim, é preciso buscar 

flexibilidade fora do âmbito interno da transação. Macneil (1978, p.859) utiliza o 

exemplo do fabricante de fogões do século XIX, que precisa de ferro como matéria-

prima para sua produção. O fabricante não sabe quantos fogões vai vender. A incerteza 

o obriga a comprar pequenas quantidades de ferro a cada contrato, de modo a permitir 

ajustes (flexibilidade) na quantidade adquirida em caso de alteração na demanda do 

mercado. Dessa forma, a flexibilidade é alcançada externamente, por meio do mercado, 
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e não através do contrato. Em outras palavras, o fabricante de fogões se ajusta às 

variações ao decidir se compra ou não mais matéria-prima. 

Da mesma forma, a rigidez interna das trocas descontínuas e a necessidade por 

flexibilidade externa pode ser identificada no momento do término da relação 

econômica. Tomando o exemplo do fabricante de fogões, caso o mercado de fogões 

passe a utilizar exclusivamente o aço como matéria-prima, o fabricante simplesmente 

deixará de realizar contratos de compra de ferro, enquanto o fabricante de ferro buscará 

outras formas mais eficientes de utilizar suas instalações industriais.  

Raramente em uma transação descontínua ocorrem conflitos entre o 

planejamento contratual específico e a necessidade de realizar mudanças em 

decorrência de circunstâncias supervenientes. No caso do fabricante de fogões, por 

exemplo, a demanda por fogões de ferro raramente diminuía a ponto de o fabricante 

arrepender-se da quantia contratada. Isso não quer dizer que as relações econômicas 

realizadas por meio de transações descontínuas fossem completamente estáveis. Ainda 

que menos frequentes, os conflitos entre planejamento específico e a necessidade de 

adaptação à mudança existiam e, nestes casos, eram resolvidos sempre priorizando o 

planejamento específico e contra os pleitos por maior flexibilidade da outra parte 

contratante (MACNEIL, 1978, p.860). 

Em economias baseadas, em grande medida, em transações descontínuas, os 

riscos de mudanças supervenientes (no mercado, por exemplo) não eram 

compartilhados e, na maior parte dos casos, não eram deslocados pela transação. 

Quando os riscos eram deslocados, estes eram deslocados completamente. Retomando o 

exemplo dos fogões de ferro, imaginemos que o vendedor de ferro tenha investido em 

uma nova fundição de ferro para fornecer para o mercado. Caso a demanda por ferro 

diminua drasticamente, o capital investido da fundição será, em grande parte, perdido. 

No sistema de transações descontínuas, a possibilidade do vendedor de ferro deslocar o 

risco da transação restringe-se a realização de contratos a prazo com os compradores.  

Nesse caso, o fabricante de fogões passa a suportar os riscos na medida da 

quantidade por ele contratada. Em suma, tal sistema contratual não fornece mecanismos 

que possibilitem o planejamento para eventuais adaptações futuras. Cabe a cada parte se 

precaver e planejar de maneira individual e interna. 

Ademais, conforme observa Macneil (1978, p.861), onde há apenas uma série de 

transações descontínuas não existem relações significativas a serem preservadas caso 
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surjam conflitos. De uma transação descontínua conflituosa resta apenas o litígio a ser 

resolvido. Aqui, o mercado –  nos termos pressupostos pela teoria econômica – exerce 

uma função fundamental; ele elimina a necessidade das empresas manterem relações 

econômicas apesar da existência de conflitos. 

Nos padrões de trocas descontínuas, não há, propriamente, um 

compartilhamento dos riscos inerentes a uma relação econômica. Na melhor das 

hipóteses, o que ocorre é o deslocamento completo dos riscos via contratação a prazo, 

por exemplo. Assim, a busca pela diminuição dos riscos é realizada através do 

planejamento interno de cada empresa, e não através de um instrumento contratual que 

privilegie o planejamento mútuo. 

Nesse sentido, em termos típico-ideais, o direito contratual clássico 

implementou a descontinuidade e a presentificação nas relações contratuais de diversas 

formas, a saber: (i) a identidade das partes na transação é irrelevante; (ii) o objeto do 

contrato é tratado como uma commodity24; (iii) limitou significativamente as fontes a 

serem consideradas no momento da determinação do conteúdo substantivo da transação 

(v.g. comunicação formal prevalece sobre a comunicação informal); (iv) os remédios 

contratuais são limitados para que, em caso de descumprimento contratual, as 

consequências jurídicas sejam relativamente previsíveis desde o início da relação; (v) os 

limites entre o que faz parte ou não da transação foram claramente delimitados (v.g. 

regras rigorosas e pormenorizadas estabelecem os requisitos para a oferta e aceitação de 

uma transação); (vi) a introdução de terceiros numa relação bilateral é desencorajada, 

uma vez que relações com múltiplas partes tendem a produzir transações 

significativamente menos descontínuas (MACNEIL, 1978, p.864). 

O contrato descontínuo, nos termos acima descritos, reflete a imagem do 

contrato produzida pelo pensamento contratual clássico seja na doutrina, seja na 

elaboração, quando existente, de estatutos e códigos. Com efeito, as definições de 

contrato produzidas ao longo do século XIX em países europeus e nos Estados Unidos 

possuem um ponto fundamental em comum, como observa Darcy Bessone, qual seja: “a 

análise do contrato o decompõe em promessas unilaterais obrigatórias. Eis aí a razão 

por que Jacobi doutrina que o caráter obrigatório do contrato tem por antecedente 

necessário o da promessa” (BESSONE, 1987 apud MACEDO JR, 2007, p.91). 

                                                        
24 Por exemplo, ao interpretar contratos empregatícios sem duração determinada como rescindíveis a 
qualquer tempo, o direito contratual clássico “comodifica” a relação de emprego por meio de uma 
interpretação específica. 
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O direito contratual clássico, portanto, tornou-se a maior tentativa de 

implementar o contrato descontínuo como formal modal de relação de troca durante o 

período da produção manufatureira. Note-se que, para isso, também foi formulada uma 

teoria da interpretação contratual que reforçava os mesmos elementos formalistas, cujo 

objetivo era a configuração do ideal do contrato descontínuo. 

 

3. Produção de massa e o contrato neoclássico 

 

O início do século XX foi marcado pela consolidação do processo de formação 

de mercados nacionais e a introdução de novas tecnologias industriais. Neste contexto 

de transformações, um modelo inovador de produção industrial revolucionou o mercado 

ao viabilizar a produção de grandes quantidades de bens padronizados a um custo muito 

menor – a produção de massa, usualmente conhecida como produção fordista25. Os 

enormes ganhos de eficiência foram possíveis graças à introdução de linhas de produção 

e aplicação de novas formas de gerenciamento do processo produtivo26. 

Uma exigência fundamental do fordismo, no entanto, era que as indústrias 

mantivessem em pleno funcionamento suas linhas de produção para garantir o retorno 

do investimento realizado. O alto investimento inicial para a produção de grandes 

volumes exigia um fluxo produtivo sem interrupções ou diminuições súbitas, sob pena 

de graves prejuízos para as empresas. Por tal motivo, os empresários adotaram um 

planejamento industrial de longo prazo com técnicas de estabilização de mercados de 

suprimentos e de produtos que maximizassem a utilização das linhas de produção 

(MACEDO JR, 2007, p.96). 

A necessidade de maior planejamento, estabilidade e duração nas relações 

contratuais evidenciou a problemática dos custos de transação27 na organização 

produtiva; reduzi-los era o desafio do direito contratual. Para isso foi criado um novo 

tipo contratual, o contrato aberto ou contrato com cláusula aberta. 

 

                                                        
25 A denominação fordista é uma homenagem a Henry Ford, empresário de grande sucesso e um dos 
introdutores do modelo de organização da produção. O automóvel Ford T, fabricado sob esse novo 
modelo produtivo, tornou-se um símbolo da produção de massa. 
26 Cf. Piore, M.; Sabel, C. The Second Industrial Divide, op. cit. 
27 Sobre a economia dos custos de transação e sua repercussão na teoria contratual ver, Oliver 
Williamson. The economic institutions of capitalism, op. cit. 
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3.1. O contrato aberto como válvula de escape 

 

O contrato aberto agrupou uma série de transações descontínuas, que se 

estendiam por pelo menos um ano, dentro de um só contrato. Com isso os empresários 

passaram a ter uma capacidade significativamente maior de planejar a produção. Por 

outro lado, o contrato aberto implicou a diminuição da flexibilidade no ajuste das 

transações, uma vez que seus termos deixaram de ser renegociados a cada vez que 

ocorriam. Isto é, as transações descontínuas, que anteriormente constituíam um contrato 

autônomo no qual preço, volume, prazo de entrega etc eram negociados livremente, 

foram agrupadas no chamado contrato aberto.  

Tal diminuição no grau de flexibilidade dos ajustes passou a exigir dos agentes 

econômicos um nível mais intenso e frequente de comunicação entre si. Nesse sentido, 

as partes passaram a discutir não apenas os termos da troca, mas também a forma de sua 

execução ou performance. 

Em uma comparação esquemática, portanto, o contrato aberto apresenta as 

seguintes diferenças em relação ao contrato descontínuo: em primeiro lugar, a mudança 

mais evidente é que o contrato aberto tornou-se substancialmente mais indeterminado. 

Assim, uma ou mais cláusulas referentes ao preço, quantidade, qualidade e ao prazo de 

entrega passaram a ser deixadas em aberto no momento em que o contrato era firmado e 

deveriam ser definidas ao longo da relação contratual. 

Em segundo lugar, e tão importante quanto, o contrato aberto introduziu 

mecanismos de ajustamento da relação contratual em face ao risco e à imprevisão –  

inerentes às relações contratuais de longo prazo. Para isso foram criadas cláusulas de 

ajuste contratual a serem aplicadas quando mudanças razoavelmente previsíveis 

ocorressem. 

Pode-se afirmar, portanto, que as mudanças introduzidas pelos contratos abertos 

mitigaram substancialmente algumas das principais características do contrato 

descontínuo28. Consequentemente, as práticas contratuais tornaram-se cada vez menos 

impessoais, menos presentificadoras, menos negociadas e menos consentidas, como 

aponta Macedo Jr (2007, p.97). 

                                                        
28 Para uma análise esquemática e aprofundada das transformações por que passou a teoria contratual 
tendo em vista as práticas contratuais tornarem-se cada vez mais relacionais, ver Macneil, I. Contracts: 
adjustment of long-term economic relations under classical, neoclassical, and relational contract law. 
Northwestern Law Review, v. 75, 1974. 
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Dessa forma, a teoria contratual foi paulatinamente se afastando da concepção 

de contrato como um mero feixe de promessas e incorporando outras fontes de 

obrigações. Neste sentido, o Código Civil de 2002 acompanhou tal movimento 

incluindo o tema do contrato no campo da teoria das obrigações, e reconhecendo o 

caráter gerador de obrigações de elementos não-promissórios que façam parte do 

contexto da relação contratual.  

Assim, o art. 421 do Código Civil estabelece que “a liberdade de contratar será 

exercida em razão e nos limites da função social do contrato”. O art. 422, por sua vez, 

incorpora expressamente a performance contratual no âmbito da relação contratual, bem 

como dois princípios morais como requisitos de sua licitude, ao dispor que “os 

contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua 

execução, os princípios da probidade e boa-fé”. 

 

3.2. Direito contratual neoclássico e planejamento flexível 

 

Especialmente em relação aos contratos de longa duração e à questão de 

possíveis ajustes supervenientes, duas características se acentuaram com o tempo e com 

a prática empresarial: a existência de lacunas no planejamento contratual e a introdução 

de uma série de mecanismos e processos no desenho dos contratos que pudessem criar 

flexibilidade como alternativa à opção pela indefinição (lacunas contratuais) ou ao 

tradicional planejamento rígido. Vale mencionar alguns dos principais mecanismos de 

planejamento flexível (até hoje utilizados) antes de analisar a resposta contratual 

neoclássica a algumas dessas novas formas de planejamento nas práticas contratuais 

modernas.  

Em primeiro lugar, standards, como as certificações emitidas por terceiros (v.g. 

órgãos reguladores estatais e privados), passaram a ser empregados entre os agentes 

econômicos; estabelecidos independentemente das partes envolvidas, os standards 

auxiliaram no planejamento da troca definindo critérios e parâmetros para a relação 

contratual. Um outro mecanismo de planejamento empregado é a eleição de um terceiro 

responsável por determinar se houve desempenho contratual conforme o acordado – a 

arbitragem também vem sendo utilizada com essa finalidade29.  

                                                        
29 Por exemplo, em determinadas joint ventures é uma prática comum deixar determinados aspectos da 
relação contratual em aberto e sujeitos à arbitragem, de modo a garantir a necessária flexibilidade no 
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Por fim, ao invés de adotar standards ou eleger terceiros independentes, o 

contrato pode estabelecer que uma das partes irá definir, direta ou indiretamente, 

determinados aspectos da relação. Tanto na indústria automobilística como na indústria 

aeronáutica é possível encontrar esse tipo de mecanismo contratual na relação entre 

comprador e fornecedor de peças30. 

Dessa forma, se é verdade que as técnicas de planejamento flexível e as 

onipresentes lacunas contratuais são um desafio para qualquer sistema jurídico que 

busque implementar relações contratuais, tais dificuldades tornam-se ainda mais 

destacadas nos sistemas contratuais clássicos. A presentificação – característica típica 

do direito contratual clássico – é, por si própria, hostil à flexibilidade no planejamento 

de contratos, uma vez que esta necessariamente reduz o nível de previsibilidade no 

momento em que o contrato é firmado (MACNEIL, 1978, p.870). 

Em geral, o direito contratual neoclássico ainda costuma privilegiar o 

planejamento específico. Tal tendência torna-se mais clara nos casos em que o direito, 

quando deparado com relações contratuais cujas circunstâncias se alteraram com o 

                                                                                                                                                                  
negócio. Nesse sentido, Asken (1973, 595-599) afirma “one or more architects will join with various 
engineers to provide complete design work and supervision for a large project and generally the intention 
is to use the strength of each firm and provide for a maximum of efficiency and profit at the negotiation 
stage. Before the job has been undertaken, the parties must attempt to ascertain the percentage 
contribution of each party and division of labor and income. But, in this type of arrangement it is often 
impossible to predict dependably what each contribution will be in terms of work or time and it may 
have relationship to the relative size of the joint ventures. Blue prints and specifications may take 
considerably longer than anticipated, structural design work may be intricate than was originally 
believed or supervision of the job may turn out to be a much more time consuming element. If the joint 
ventures have tied themselves to fixed percentages of the contract price, there are gross inequities which 
can result. A negotiated solution which sets tentative percentages and permits arbitral adjustments in 
the event of changed circumstances guarantees a means of reallocating income in terms of actual work 
performed without either endangering the project or creating the possibility of economic oppression for 
one or more of the parties. 
30 A Embraer emprega com determinados fornecedores – chamados “subcontratados” –, mecanismos 
contratuais semelhantes. Macneil (1978, p.868) cita os chamados “blanket orders” da indústria 
automobilística como exemplo: “The term ‘blanket order’ is often applied to requirements contracts, 
particularly those in which the obligation of the buyer to purchase may be quite illusory. This is 
commonly the case with automobile manufacturers’ parts orders reserving broad rights to cancel. Under 
its terms, such a blanket order becomes a firm obligation of the automobile manufacturer only when it 
sends the supplier a direction to ship a certain number of parts ‘contracted for’ earlier under the blanket 
order. Nevertheless, the position of the manufacturer is so strong that even such a one-sided 
arrangement elicits a great deal of cooperation from the supplier. Professor Stewart Macaulay recorded 
the following from an interview of a supplier: ‘when you deal with Ford, you get a release which tells you 
to ship so many items in January and gives an estimate on February and March. Ford is committed to 
take or pay for the February estimate even if it cancels. However, its not bound to take the estimated for 
March if it cancels in February. One fabricates the March parts at his own risk, but Ford tries to 
encourage its suppliers to take this risk so there will be an inventory to handle sudden increased orders. 
In the example it would be in Ford’s interest to pay some of the cost of the March parts to encourage 
companies to go ahead. If you are a good supplier, it might give you some consideration but it doesn’t 
have to’”. O grau de “enforceability” dos “blanket orders” ainda é altamente incerto. Macneil sugere que 
sua aplicabilidade está sujeita, em grande medida, ao desejo do fornecedor de manter a relação com o 
comprador. 
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passar do tempo –  tornando o planejamento original indesejado para uma das partes –, 

decide em favor do planejamento original (MACNEIL, 1978, p.873). Entretanto, 

baseando-se no princípio da liberdade de contratar31, o direito neoclássico resguarda a 

possibilidade de ajuste da relação por meio de acordos subsequentes.  

Com efeito, ajustes de relações contratuais em curso podem ocorrer de variadas 

formas. Nesse sentido, o próprio adimplemento de uma obrigação contratual é uma 

forma de ajuste do que foi planejado originalmente. Isto porque, conforme observa 

Macneil (1978, p.873), “até mesmo uma meticulosa performance contratual do mais 

explícito planejamento transforma criações da imaginação, por mais precisas que sejam, 

em uma nova, e portanto diferente, realidade. Um conjunto de desenhos técnicos e 

especificações, por mais detalhados que o sejam, e uma casa recém-construída 

simplesmente não são a mesma coisa”32. 

Uma questão fundamental que surge com o desenvolvimento da relação e, 

consequentemente, com o aparecimento de variados ajustes contratuais é:  qual 

planejamento contratual deve ser adotado no momento de uma eventual disputa 

contratual? O planejamento original ou o planejamento resultante de ajustes sucessivos? 

Macneil sustenta que o direito contratual neoclássico responde a essa questão fazendo 

as seguintes perguntas: (i) qual o grau de certeza de que o ajuste foi de fato acordado 

mutuamente?; (ii) alguma parte levou vantagem indevida sobre a outra ao realizar o 

ajuste?; (iii) o ajuste beneficiou as partes?; (iv) caso o ajuste tenha beneficiado apenas 

uma parte, o seu propósito foi mitigar alguma dificuldade resultante da falta de 

planejamento anterior ou de consequências não planejadas previamente?; (v) quão 

integrado à relação estava o ajuste quando os conflitos iniciaram? (MACNEIL, 1978, 

p.874) 

A doutrina contratual ainda não foi capaz de fornecer uma resposta abrangente e 

sistemática a essas questões. Todavia, pode-se afirmar que, ao invés de buscar a 

preservação de tais relações contratuais, os esforços doutrinários concentraram-se, nas 

palavras de Macneil, em “catar os pedaços de contratos quebrados” e alocá-los de 

alguma maneira considerada equitativa. 

                                                        
31 Neste contexto, Macneil utiliza o termo “liberdade de contratar” (“freedom of contract”) como “the 
power to bind oneself, by agreement, to further action or consequences to which one otherwise would not 
have been bound” (1978, p.873). 
32 No oringinal: “Even meticulous performance of the most explicit planning transforms figments of 
imagination, however precise, into a new, and therefore different, reality. A set of blueprint and 
specifications, however detailed, and a newly built house simply are not the same” (MACNEIL, 1978, 
p.873). 
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O direito contratual neoclássico tem apresentado, no entanto, alguns indicativos 

de mudança. Dois temas, em particular, devem ser destacados: o primeiro é o gradual 

crescimento do desejo da doutrina e dos próprios juízes de reconhecer o conflito entre o 

planejamento específico e as mudanças subsequentes nas circunstâncias da relação 

contratual e fazer algo a respeito. O segundo tema, mais espinhoso, é a aceitação, por 

parte da doutrina e do Poder Judiciário, da possibilidade de exercer um papel para além 

da simples “coleta de pedaços de um contrato morto” (MACNEIL, 1978, p.876).  

A teoria contratual neoclássica, no entanto, ainda é relutante em reconhecer 

juridicidade a determinados acordos mais abertos ou indefinidos, ao menos no início da 

relação. Macneil sustenta que a razão mais profunda para tal relutância é a presunção de 

que a função do direito contratual clássico ou neoclássico é maximizar tão somente as 

utilidades resultantes da escolha feita pelas partes. Consequentemente, a teoria 

convencional excluiria as utilidades geradas por outras formas de projeção da troca 

(MACNEIL, 1978, p.872). 

Portanto, é certo que o direito contratual neoclássico criou mecanismos que 

amenizaram a rigidez presentificadora do direito contratual clássico. Todavia, é preciso 

salientar que o direito contratual neoclássico é estruturalmente derivado do sistema 

clássico. Dessa forma, por mais que os referidos mecanismos funcionem como uma 

válvula de escape, as dificuldades para enfrentar os problemas concretos advindos 

especialmente de novas práticas contratuais permanecem, ainda que em menor grau. 

Além disso, as mudanças introduzidas pela teoria neoclássica no que diz respeito 

à contribuição de elementos não-promissórios para a exegese contratual não 

significaram o abandono dos termos expressos como fonte contratual prioritário. 

Todavia, conforme observa Macedo Jr (2007, p.101), “diferentemente do que ocorria 

com a teoria clássica, agora outras relações que não são exclusivamente de mercado 

podem ser usadas para suplementar definições de termos e significados, não apenas 

como supridores de lacunas (gapfillers), mas também em situações em que os termos 

expressos não tenham nenhuma lacuna aparente”. 

 

4. Especialização flexível e contratos relacionais 

 

A partir da metade da década 1970, surge uma nova estratégia industrial com 

impacto na dinâmica das relações contratuais de determinados setores econômicos. A 
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especialização flexível surge em um contexto de internacionalização (e saturação) dos 

mercados de produtos, de introdução de novas tecnologias de produção e informação, 

bem como de inovações nas técnicas de gerenciamento industrial. Como qualquer outra 

estratégia industrial, seu objetivo é obter vantagens competitivas no mercado. 

A especialização flexível apresenta-se como uma alternativa estratégica que 

oferece um produto com tecnologia única, qualidade única ou apoiado por um serviço 

único, de modo a obter vantagens competitivas. Dessa forma, produtos exclusivos 

criariam nichos de mercado, o que garantiria um alto grau de lucratividade. Para obter 

esta combinação de produtos exclusivos e criação de nichos de mercado, os empresários 

perceberam a necessidade de constantes mudanças nos produtos, o que só poderia ser 

alcançado por meio de inovação e formas flexíveis de produção. 

A flexibilidade de curto prazo, por sua vez, é obtida através do uso de 

maquinaria em plantas de trabalho de grupo que produzam quantidades médias de 

produtos especializados; tal maquinário possibilita usos múltiplos em diversas tarefas, 

permitindo rápidas mudanças no produto de acordo com as variações no mercado. 

Assim, com plantas de produção mais flexíveis, mão-de-obra qualificada remanejável e 

capaz realizar diferentes e novas tarefas, e maquinaria de uso variado, tais empresas 

passam a ter uma capacidade inédita de adaptação e inovação. 

Dessa forma, a especialização flexível alia o pleno uso da capacidade de 

produção a uma maior capacidade de reação e adaptação às mudanças no mercado 

através da inovação do produto. Para isso, o planejamento de longo prazo passa a ser 

revisto diariamente. O crescimento de associações de empresas em redes produtivas nas 

indústrias automobilística, têxtil e de informática são exemplos desse tipo de estratégia 

industrial, que requer um grau significativamente maior de cooperação, solidariedade 

em interesses estratégicos e algum grau de integração econômica em determinadas 

circunstâncias33. 

Cumpre ressaltar que os três tipos de produção analisados não se excluem 

temporal e espacialmente. Vale dizer, a produção de massa não substitui por completo a 

produção manufatureira, nem a especialização flexível a produção de massa. Em 

verdade, os tipos produtivos anteriores ainda representam parcela significativa da 

atividade industrial. Na realidade, o centro das transformações é a posição estratégica da 

                                                        
33 Sobre formas cooperativas de organização baseadas na confiança, ver estudo empírico de Ronald Dore. 
Flexible Rigidities: industrial policy and structural adjustment in the japanese economy 1970-1980. 
Stanford, Stanford University, 1986. 
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forma produtiva dominante. Isto é, a mudança pode ser notada quando determinada 

forma produtiva passa a direcionar e coordenar as estratégias de troca e regulação 

macroeconômicas (MACEDO JR, 2007, p.105). 

Da mesma maneira, apesar de não haver evidências de que o paradigma 

contratual neoclássico tenha perdido sua hegemonia, o crescimento da especialização 

flexível sinaliza o avanço das transformações das práticas contratuais contemporâneas. 

Nesse sentido, a base da competição passa a ser inovação, o que implica uma série de 

transações contínuas entre vendedores e compradores, fornecedores e gerentes de 

suprimentos, engenheiros e operadores de engenharia, cujo objetivo final é o 

desenvolvimento de produtos inovadores. Isto tem um enorme impacto nas práticas 

contratuais modernas e nas relações contratuais de longo prazo, que passam a se basear 

fortemente na cooperação. Na seção seguinte analisamos as características gerais do 

tipo contratual criado para regular este novo tipo de transação, o chamado contrato de 

longa duração ou contrato relacional. 

 

4.1. O contrato de longa duração 

 

Em primeiro lugar, os contratos de longa duração ou relacionais diferenciam-se 

do contrato aberto neoclássico em relação ao seu período de duração. Enquanto o 

contrato aberto engloba um conjunto de transações temporárias, descontínuas, em 

grande escala e em pequenos intervalos mensais, os contratos de longa duração 

regulamentam uma série de transações constantes (descontínuas) por um período 

superior a 3 anos, que envolvem volumes menores de produção em intervalos de tempo 

ainda menores34. 

Os contratos relacionais também se caracterizam pela grande abrangência do que 

é transacionado na relação. Com efeito, é impossível especificar completamente os 

termos de um contrato relacional como preço, quantidade, qualidade, prazo de entrega 

etc, tendo em vista sua mutabilidade constante, como assinala Macedo Jr (2006, p.106). 

                                                        
34 Macedo Jr (2007, p.106) esclarece em que medida a teoria contratual neoclássica e os contratos 
relacionais se diferenciam: “a diferença entre os dois tipos de doutrina reside, pois, em grande medida, 
numa questão de grau e de ênfase, devendo o direito contratual neoclássico ser entendido como um tipo 
ideal intermediário entre o direito clássico e o direito contratual relacional”. Tal caráter intermediário do 
direito contratual neoclássico também é destacado por Ian Macneil (1980, p.72) ao afirmar que este “está 
fundado teórica e organizacionalmente em transações descontínuas, mas com muitas concessões 
relacionais”. 
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Com as constantes alterações durante o processo de desenvolvimento de um 

produto, especialmente nas áreas de inovação e tecnologia intensiva, torna-se 

virtualmente impossível a tarefa de presentificar no contrato todas as circunstâncias 

supervenientes e determinar a priori os termos dos ajustes que poderão incidir sobre ele. 

Nesse sentido, o grau de indeterminação na relação é tamanho que os mecanismos 

neoclássicos de ajuste não são mais suficientes; a eleição de um “standard” objetivo e 

prefixado, por exemplo, não atende às exigências de adaptação e variação desse tipo de 

relação contratual. Nas palavras de Macedo Jr (2006, p.106) “o contrato assume, numa 

dimensão maior do que a teoria neoclássica é capaz de admitir e incorporar, um caráter 

processual, que adquire a forma de um jogo reflexionante que produz in fieri a medida 

de sua razoabilidade e justiça contratual”. 

Dessa forma, os contratos relacionais introduzem termos estabelecendo 

processos institucionais através dos quais são definidos aspectos da transação que não 

era possível ou desejável definir no início da relação. Em última instância, o contrato 

relacional transcende o tradicional papel de regulador de trocas e ajustes e, por meio dos 

referidos processos institucionais, orienta a cooperação interorganizacional na 

estruturação das formas de gerenciamento, no desenvolvimento do produto e na 

produção. 

Tais práticas contratuais vêm sendo empregadas pelas empresas especialmente 

nas chamadas redes produtivas ou “networks”35. Nestes arranjos produtivos, é possível 

notar um grau muito mais intenso de integração entre as empresas participantes, através 

da constante troca de informações, documentos e rotinas industriais. Além disso, a 

própria divisão de lucros torna-se objeto de negociação entre as empresas ao longo da 

relação contratual; e a racionalidade na sua divisão será fortemente baseada na mútua 

cooperação, e não mais tão atrelada ao processo de barganha instrumental clássico. 

Em face dessas significativas mudanças nas formas de organização da produção, 

ainda é cedo para se afirmar que o direito contratual neoclássico esteja sendo 

confrontado seriamente por um paradigma contratual alternativo. Contudo, seja nos 

tribunais, seja na doutrina, são cada vez mais numerosos os episódios em que o 

paradigma contratual clássico (aqui empregado em seu sentido lato) tem sua lógica 

interna questionada, o que, em última instância, implica um crescente processo de 

deterioração dos fundamentos da própria teoria contratual clássica. 

                                                        
35 Sobre o conceito de networks e seus impactos na teoria contratual, ver Teubner, G. e Collins, H. 
Networks as connected contracts. Hart Publishing, Oxford, 2011. 
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É nesse cenário de transformações das formas de organização da produção e de 

contradições do paradigma contratual dominante, que entendemos ser particularmente 

importante analisar a contribuição da teoria dos contratos relacionais para compreensão 

do fenômeno contratual. Nesse sentido, quanto mais as formas de organização produtiva 

afastam-se do paradigma de transação descontínua, mais claro mostra-se o poder 

descritivo e a contribuição analítica da teoria dos contratos relacionais para as práticas 

empresariais contemporâneas e o mercado, como veremos a seguir. 

 

4.2. Para além da promessa: a teoria dos contratos relacionais 

 

Em The Many Futures of Contracts, Ian Macneil (1974) reflete sobre o futuro 

dos contratos em face dos infrutíferos esforços empreendidos pela teoria contratual 

clássica para reconciliar o conceito vigente de contrato com as práticas negociais 

contemporâneas. Em verdade, é possível constatar tal pureza conceitual na seguinte 

definição: “o contrato é uma promessa ou conjunto de promessas cujo descumprimento 

o direito confere um remédio, ou cuja performance o direito, de alguma forma, 

reconhece como um dever”36. 

Macneil ressalta que a pureza e simplicidade da definição clássica de contrato 

como promessa (“manifestação de intenção de agir ou abster-se de agir de determinada 

forma”37), pressupõe que um contrato seja uma transação descontínua (“discrete 

transaction”). A partir deste pressuposto, a transação seria um evento claramente 

distinguível de eventos que o precederam e de eventos que irão sucedê-lo.  

O contrato seria assim um ato isolado, uma entidade separada, independente e 

autônoma das circunstâncias que o acompanham (MACEDO JR, 2007, p.89). Nas 

palavras de Macneil (1980, p.60), “discreteness” é o ato de “separar a transação de todo 

o resto que houver entre os participantes naquele momento, antes e depois. Seu ideal, 

nunca alcançável na vida real, ocorre quando não há nada mais entre as partes, nunca 

houve e nunca haverá”.  

                                                        
36 “A contract is a promise or a set of promises for the breach of which the law gives a remedy, or the 
performance of which the law in some way recognizes as a duty”. Restatement of Contracts § 1 (1932) e 
Restatement (Second) of Contracts § 1 (Tent Drafts Nos. 1-7, 1973). 
37 “Manifestation of intention to act or refrain from acting in a specified way”. Restatement (Second) of 
Contracts § 1 (Tent Drafts Nos. 1-7, 1973). 
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Dessa forma, seria apenas através desse significativo recorte que a teoria 

contratual clássica poderia conceber o contrato de maneira tão cristalina e, ao mesmo 

tempo, defini-lo como promessa juridicamente tutelada (“promise-with-law”).  

(MACNEIL, 1974, p.693). 

Ian Macneil (1978, p.856) sustenta que para uma transação ser verdadeiramente 

descontínua, ela precisaria ser completamente separada não apenas de todas as demais 

relações presentes, mas também de todas as relações passadas e futuras. Deveria ocorrer 

entre desconhecidos, reunidos graças ao acaso, sem o auxílio de qualquer estrutura 

social (o que constituiria pelo menos os rudimentos de uma relação para além da 

transação). O uso de dinheiro, a possibilidade de reencontro das partes, o tempo de 

duração da transação, tudo isso também deveria ser evitado para garantir a verdadeira 

descontinuidade da transação. 

Analisando até mesmo a mais simples das promessas, é possível notar traços que 

atenuam a sua descontinuidade, uma vez que, para que a promessa possua algum valor, 

é preciso haver alguma base prévia para a confiança mútua. A confiança, por sua vez, 

implica, necessariamente, algum grau de relação entre as partes. Tal vínculo pode ser 

criado por uma moralidade compartilhada, experiência prévia ou a própria possibilidade 

de sanção legal. O que quer que seja, a confiança depende desse vínculo relacional. 

Macneil (1978, p.857) ressalta que, ao introduzirmos a variável tempo 

(“futurity”) nas relações econômicas, o paradigma da descontinuidade sofre um 

tremendo processo de erosão. Nesse sentido, a radicalidade de uma transação puramente 

descontínua torna-a destituída de qualquer utilidade como ferramenta social de 

produção e distribuição de bens e serviços escassos. Vale ressaltar, contudo, que isso 

não significa que, como ferramenta de análise jurídica ou econômica, o modelo de 

transação descontínua seja inútil, já que em todas as relações econômicas sempre há 

algum grau de descontinuidade. 

Não são poucas as relações econômicas do cotidiano com um alto de grau de 

descontinuidade. Por exemplo, comprar uma lata de refrigerante de uma máquina em 

um hotel é uma transação significativamente descontínua. Transações com essas 

características foram e continuam a ser uma ferramenta econômica extremamente 

produtiva para distribuir bens, bem como para incentivar a sua produção. 

No entanto, as transações (ou trocas) descontínuas exercem um papel limitado 

nas economias contemporâneas mais avançadas. É exigido um elevado esforço de 
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especialização e planejamento econômico que não pode ser alcançado estritamente 

através de transações descontínuas (trocas imediatas). Nas economias modernas é 

preciso projetar as trocas no futuro por meio de diferentes formas de planejamento de 

modo a viabilizar os diversos graus de especialização econômica. 

Não obstante, as relações econômicas e as práticas contratuais contemporâneas 

afastam-se cada vez mais do paradigma contratual fundado na transação descontínua. A 

realidade dos contratos aponta para um crescente padrão contratual relacional no qual as 

relações negociais ocorrem em um estado dinâmico contínuo (o que Macneil 

denominou de “ongoingness” dos contratos), onde o tempo (passado, presente e futuro)  

é uma variável essencial. 

 

4.2.1. A relação como elemento essencial do contrato 

 

A premissa de Macneil, portanto, é a de que há uma prevalência da relação no 

mundo sócio-econômico pós-industrial. Nesta nova fase, as fundações do direito 

contratual clássico são colocadas em xeque e, consequentemente, a idéia de que o futuro 

da teoria contratual restringe-se à concepção de contrato como promessa tutelada pelo 

direito (MACNEIL, 1974, p.694). 

São exemplos do avanço do padrão relacional de produção, a crescente 

participação dos serviços no PIB das economias modernas, o desenvolvimento das 

franquias e outras técnicas relacionais para distribuição e produção de bens e serviços. 

Na indústria aeronáutica, a transformação das fabricantes de aeronaves em integradoras 

de aeronaves, com um novo modelo de organização produtiva baseado intensamente no 

compartilhamento de riscos e na cooperação, reforça a tendência ao comportamento 

econômico relacional. 

O abandono da promessa como única fonte do contrato traz como consequência 

a necessidade de se analisar a natureza dos elementos promissórios e não-promissórios 

dos contratos, e o papel a ser por eles desempenhado no futuro dos contratos. Para isto, 

Macneil explora o que ele denominou de raízes primitivas do contrato. O intuito é 

desnaturalizar a noção historicamente consolidada que nos leva, instintivamente, a 

vincular a troca (exchange) com transações descontínuas e o contrato com a promessa. 

Em verdade, existem diversas formas de projetar a troca no futuro que não se restringem 
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à promessa. Outros processos não-promissórios também funcionam como eficientes 

projetores de troca, ainda que não usualmente reconhecidos como tal. 

Segundo Macneil, a especialização (ou divisão) do trabalho e a troca formam a 

primeira raiz do contrato. A especialização do trabalho pressupõe a existência de uma 

economia baseada em trocas, uma vez que, apenas através da troca, é possível distribuir 

as “recompensas” necessárias para sustentar a especialização. Todavia, as trocas não 

são, necessariamente, diretas e bilaterais. Contrariamente ao senso comum, trocas que 

ocorrem em ciclos, em que o benfeitor não recebe sua recompensa diretamente do 

beneficiário imediato, podem, igualmente, sustentar a especialização do trabalho em 

uma sociedade. 

Apesar do aparente predomínio das trocas diretas na economia pós-industrial, a 

troca cíclica e indireta está maciçamente presente nas relações contemporâneas. No 

entanto, o olhar estritamente voltado para o fluxo da moeda obscurece ciclos mais 

amplos de trocas que transcendem a relação direta entre vendedor e comprador.  

Macneil (1974, p.697) indica que, se observarmos o fluxo de bens e serviços e 

não apenas o fluxo monetário, o comprador de um carro, por exemplo, encontra-se em 

um gigantesco ciclo indireto de trocas que alcança até o trabalhador da montadora de 

automóveis. Na cadeia produtiva aeronáutica e, particularmente no modelo de Parcerias 

de Risco, também é possível identificar com clareza como o padrão de trocas indiretas 

está presente nas relações entre os diferentes níveis da cadeia de fornecimento e o 

comprador final da aeronave. 

O sentido de escolha, a noção de que somos livres para optar entre uma gama de 

comportamentos constitui a segunda raiz do contrato. A autonomia da vontade é um 

requisito tão básico para o conceito de contrato que, na sua ausência, sequer faz sentido 

analisar determinado evento como uma relação contratual. Macneil ressalta, contudo, a 

importância de admitirmos o exercício da autonomia da vontade até mesmo nos casos 

mais questionáveis e precários de livre escolha.  

A razão para adotar um conceito mais amplo de “livre escolha” é a virtual 

impossibilidade de traçar uma clara linha a partir da qual a coerção elimina 

completamente o exercício autônomo da vontade. Estabelecer um espectro maior para a 

definição de liberdade de escolha, por mais precária que ela seja, é importante para 

compreender adequadamente os diversos futuros dos contratos (MACNEIL, 1974, 
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p.705)38. Em suma, de acordo com Macneil, a segunda raiz do contrato é a existência de 

um sentido de escolha, cujo exercício (aparente ou real) é livre de qualquer 

determinismo fisiológico, mas independente do grau de controle social da vontade. 

Um terceiro elemento é fundamental para a compreensão do contrato como o 

concebemos atualmente: a consciência humana de tempo – passado, presente e futuro. 

Sem esta percepção do tempo, de que a vida humana é um contínuo, é impossível para o 

homem projetar, conscientemente, as trocas no futuro. É justamente com o 

desenvolvimento da especialização do trabalho, do sentido de escolha (autonomia da 

vontade) e da consciência do tempo que o contrato, distinto do conceito de troca pura e 

simples, nasce. 

Não obstante, o processo que culminou na fundação do contrato não ocorreu em 

um vácuo social. Antes o contrário, sem uma matriz social o comportamento contratual 

não apenas torna-se sem sentido, mas também completamente inexplicável. Na analogia 

de Macneil, ignorar o sempre presente papel da matriz social nos contratos é como 

ignorar o papel do DNA nas interações entre as partes de um corpo vivo (1974, p.691). 

Uma definição preliminar de contrato, portanto, seria a projeção da troca no 

futuro. Tal projeção emanaria das três raízes do contrato quando combinadas em uma 

matriz social. Nesse sentido, a noção de escolha e a consciência de presente e futuro 

permitem aos indivíduos agir com o intuito de afetar o futuro. Nos casos em que tais 

ações referem-se a trocas, ocorre uma projeção temporal da troca. 

O projetor de trocas mais evidente e familiar nos dias de hoje é a promessa39. 

Todavia, Macneil destaca que, por mais frequente e efetiva, a promessa está longe de 

ser o único projetor possível de trocas no futuro40. Em verdade, não deveríamos sequer 

presumir que ele seja sempre o projetor mais eficiente ou importante. Comando, status, 

papéis sociais, parentesco, padrões burocráticos, obrigações religiosas, hábitos e outras 

internalizações também funcionam como projetores de troca. Dessa forma, à medida em 
                                                        
38 Macneil (1974, p.705) esclarece a importância de adotar uma definição mais ampla de liberdade de 
escolha e, consequentemente, de contrato com os seguintes exemplos: “clearly slavery in an Arabian 
satrapy is not as ‘contractual’ relationship as is a contract to work in an American corporation (at 
whatever level), nor is an adhesion contract for goods sold by a high-pressured door-to-door salesman in 
the ghetto as ‘contractual’ as a contract to sell a used car between one consumer and another. But all 
have contractual elements”. (grifamos) 
39 Macneil emprega o termo promessa no sentido presente no Restatement of Contracts § 1 (1932) e 
Restatement (Second) of Contracts § 1 (Tent Drafts Nos. 1-7, 1973): “manifestation of intention to act or 
refrain from acting in a specified way, so made as to justify a promisee in understanding that a 
commitment has been made”. 
40 Os elementos da promessa como projetor de troca podem ser combinados na seguinte definição: 
“present communication of a commitment to future engagement in a specified reciprocal measured 
exchange" (MACNEIL, 1974, p.715). 
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que a promessa passa a ser internalizada através de hábitos, costumes etc, avança-se em 

direção às projeções não-promissórias e aos padrões relacionais de produção. 

Dentre estes projetores alternativos à promessa, o mais importante é, 

possivelmente, a expectativa de trocas futuras criada pela dependência de relações 

contínuas de troca (ongoing exchange relations). Tais expectativas fariam com que as 

trocas ocorressem em certos padrões minimamente previsíveis (MACNEIL, 1974, 

p.715). O próprio mercado, tão evidente e amplamente utilizado, é um gigantesco 

projetor de trocas. Por mais que ninguém esteja obrigado a comprar algo que seja 

ofertado no mercado, a mera existência de pessoas e suas respectivas necessidades e 

desejos funcionam como projetores de troca no futuro e justificam o comportamento 

dos empresários que produzem sem ter um comprador especificamente determinado. 

Em suma, em uma sociedade pós-industrial onde projetores relacionais e 

promissórios de troca são utilizados constantemente, qualquer conceito de contrato 

limitado a apenas um tipo de projeção de troca é simplesmente inútil do ponto de vista 

teórico e prático. Além disso, o avanço das relações de longo prazo, juntamente com seu 

caráter de continuidade (“ongoingness”), tornam as relações econômicas cada vez mais 

difusas e afastadas do modelo clássico descontínuo. 

Dessa forma, Macneil (1974, p.733) aponta que, por mais que não seja 

abertamente admitido, o contrato sempre significou muito mais do que simplesmente 

uma “promessa no contexto de uma transação exatamente medida, especificada e 

perfeitamente comunicada entre as partes”. Em verdade, para compreender e interpretar 

até a mais descontínua das relações é preciso considerar os fatores externos aos termos 

estritos da promessa. Deve-se reconhecer que o contrato é composto de uma variedade 

de componentes, e que a promessa, por mais bem comunicada e estabelecida entre as 

partes, por mais minuciosa e “presentificadora” que seja, é apenas um dos componentes 

do contrato, e nem sempre o mais importante deles. 

Nesse sentido, um mero pedido de café em uma cafeteria, por mais descontínua 

que tal transação possa parecer, depende de uma série de entendimentos implícitos 

compartilhados entre o comprador e o vendedor. O pedido de uma xícara de café em 

troca de dinheiro só é compreendido através do contexto no qual a transação ocorre: (i) 

o local da troca é uma cafeteria; e (ii) naquela determinada região o padrão 

convencional prevê a troca de bens por dinheiro.  
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Assim, o mesmo pedido por uma xícara de café em um contexto diverso importa 

significado radicalmente diferente. Um indivíduo que esteja visitando um amigo e peça 

uma xícara de café certamente não espera ter que pagar pela mesma. Da mesma forma, 

expectativas por um serviço eficiente, qualidade do produto e sua apresentação não têm 

vez em uma relação entre amigos. Antes o contrário, ignorar o contexto e as 

expectativas a ele vinculadas pode gerar interpretações completamente equivocadas 

com resultados indesejados para as partes. 

Como ressalta Hugh Collins, o grande desafio é determinar o papel das 

dimensões implícitas dos contratos no âmbito do Direito. Em um contexto em que as 

relações industriais exigem cada vez mais flexibilidade e cooperação na busca pela 

inovação, desenhos contratuais que considerem de forma correta a importância dos 

elementos relacionais em uma transação podem funcionar como um instrumento que 

viabilize determinadas transações (COLLINS, 2003, p.4). 

Dessa forma, um desenho contratual atento às dimensões implícitas da relação, 

pode contribuir de maneira significativa para a criação de confiança nas relações de 

fornecimento entre empresas, por exemplo. Isto não significa dizer que estejamos 

propondo a explicitação de todas as dimensões implícitas de uma relação contratual no 

contrato escrito. 

No debate sobre instituições e a evolução dos padrões de organização industrial, 

uma questão central é identificar as motivações dos agentes econômicos ao estruturarem 

a produção. Por que determinadas atividades produtivas são organizadas de maneira 

verticalizada/in-house, outras via transações de mercado e outras exigem um tipo de 

forma híbrida de organização (“production networks”)? Ao reconhecer a importância 

dos contratos na evolução dos padrões produtivos modernos, a análise da forma como o 

direito interpreta as dimensões explícitas e implícitas dos arranjos contratuais também é 

de especial relevância para esse debate (COLLINS, 2003; DEAKIN, GOODWIN, 

HUGHES, 1997). 

O que se procura enfatizar é a dimensão prática do tema das dimensões 

implícitas dos contratos. Nas palavras de Collins (2003, p.6), “os contratos escritos 

raramente revelam a dinâmica do jogo cooperativo que está imbricado na transação. 

Contratos de longa duração, frequentemente, não definem de forma muito específica um 

conjunto de obrigações descontínuas. Em seu lugar, estabelecem uma relação na qual 
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estruturas de incentivos estimulam iniciativas e ajustes que irão resultar no beneficio 

conjunto das partes no longo prazo”4142(tradução livre). 

No debate sobre o papel a ser exercido pelas dimensões implícitas dos contratos, 

a perspectiva teórica tradicional sustenta que o direito deveria se concentrar 

exclusivamente em analisar os aspectos expressos e formalizados das relações 

contratuais. Apenas uma visão mais restrita do fenômeno contratual seria capaz de 

oferecer os níveis de previsibilidade e segurança jurídica necessários para o 

florescimento da atividade econômica. O preço a pagar pela opção por um sistema 

jurídico que se afastasse de uma análise formal e literal dos termos do contrato seria a 

insegurança jurídica e a perda da confiança nos contratos como instrumento de 

coordenação econômica eficiente. 

Oposta a essa visão clássica do direito contratual, autores como Macneil (1974; 

1978), Collins (2003) e Campbell (1993) sustentam que as dimensões implícitas dos 

contratos não apenas devem ser reconhecidas pelo direito na regulação das transações 

econômicas; na realidade, a análise das dimensões implícitas dos contratos seria 

simplesmente inevitável e imprescindível para compreender qualquer fenômeno 

contratual. É a partir dessa convicção que analisamos o caso a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        
41 Versão original: “The written contracts rarely reveal the dynamics of the co-operative game embedded 
in the transaction. Long-term contracts often do not so much define a set of discrete obligations as launch 
a relationship in which incentive structures encourage iniatives and adjustments that will accrue to the 
joint benefit of both parties”. 
42 Cf. Campbell, D. e Harris, D. “Flexibility in long-term contractual relationships”. 20 Journal of Law 
and Society 166, 1993; Macneil, I. “Contracts: Adjustment of long-term economic relations under 
classical, neoclassical, and relational contract law”. 72 Northwestern University Law Review 854, 1978. 
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II. AS PARCERIAS DE RISCO COMO MODELO ALTERNATIVO DE 

ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AERONÁUTICA 

 

1. Indústria aeronáutica: eficiência e organização da produção  

 

A indústria aeronáutica é um dos maiores setores de alta tecnologia da economia 

moderna. Suas atividades e produtos estão inseridos em uma indústria ainda maior, que 

engloba as atividades do segmento aeroespacial. Tais empresas produzem aviões, 

mísseis guiados, veículos espaciais, motores de aviões, unidades de propulsão e seus 

respectivos sistemas, componentes e partes (BASTOS, 2006, p.66). 

O setor aeronáutico caracteriza-se pelo alto valor agregado de seus produtos, que 

estão, por sua vez, intensamente sujeitos ao “timing” de mercado, tendo em vista os 

longos ciclos de desenvolvimento inerentes a esse tipo de produto. Por tal motivo, a 

sobrevivência neste mercado depende de rápidos progressos tecnológicos e um 

crescente esforço de pesquisa e desenvolvimento. 

Trata-se também de um mercado altamente concentrado. Dentre os fabricantes 

de aeronaves comerciais civis, os quatro maiores fabricantes são: (i) Airbus, do 

consórcio europeu EADS/CASA; (ii) a norte-americana Boeing; (iii) a brasileira 

Embraer; e (iv) a canadense Bombardier. As duas primeiras dominam o mercado de 

aeronaves de grande porte – com capacidade para mais de 120 assentos –, e as duas 

últimas concorrem no mercado de aviões médio porte – entre 10 e 120 assentos (NIOSI 

e ZHEGU, 2005; CASSIOLATO et al., 2002; BASTOS, 2006). 

A necessidade de constante inovação e as barreiras tecnológicas associadas ao 

desenvolvimento de produtos complexos, que exigem uma alta capacidade de 

investimento, são fatores que justificam a forte competição e concentração econômica 

no mercado de fabricação de aeronaves43 (NIOSI e ZHEGU, 2005; ESPOSITO, 2004). 

Historicamente, a indústria aeronáutica é concentrada geograficamente em 

localidades muito específicas. Dessa forma, a região de Seattle nos Estados Unidos é, há 

mais de 50 anos, a sede das atividades da Boeing. A região de Toulouse na França, por 

                                                        
43 Para uma análise aprofundada da estrutura produtiva na indústria aeronáutica ver os trabalhos de NIOSI 
e ZHEGU, 2005, 2010; e ESPOSITO, 2004. 
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sua vez, sedia o complexo da fabricante Airbus há cerca de um século. No Brasil, a 

Embraer instalou-se há mais de 30 anos na região de São José dos Campos, enquanto a 

concorrente Bombardier está localizada na região de Montreal no Canadá há mais de 80 

anos. 

Tal imobilidade geográfica justifica-se pelos altos valores investidos em grandes 

fábricas com equipamentos caros, complexos e sofisticados (sunk costs). Esta 

particularidade do setor aeronáutico gera importantes consequências em relação ao 

desenvolvimento de uma cultura institucional e de capital humano das empresas44. Isto é 

de especial relevância para compreender as práticas e padrões contratuais que foram 

sendo desenvolvidos pela Embraer desde sua fundação e que exerceram um papel 

relevante na sua trajetória empresarial. 

Para compreender a dinâmica contratual em uma cadeia produtiva aeronáutica 

contemporânea, cabe fazer uma breve descrição das mudanças ocorridas na estrutura de 

organização da produção no setor. Niosi e Zhegu (2005) e Bastos (2006) destacam as 

principais fases na evolução da estrutura produtiva aeronáutica: 

(i) A fase da verticalização: entre o final da Segunda Guerra Mundial e o 

início dos anos 60, as aeronaves eram totalmente desenvolvidas por 

uma única empresa, capaz de empregar esforços tecnológicos e 

financeiros necessários para a realização do projeto, e, ao mesmo 

tempo, desenvolver novos produtos; 

(ii) A primeira fase colaborativa: a partir dos anos 60, com o surgimento 

da tecnologia a jato, cresce o interesse da indústria de motores de 

aviação em estabelecer acordos de desenvolvimento com outras 

empresas. Na indústria aeronáutica são realizados acordos 

cooperativos entre empresas do setor para o desenvolvimento de 

aviões com novas tecnologias (v.g.: o caso do jato supersônico 

Concorde). 

(iii) A “globalização” da indústria: ao longo dos anos 80, consolida-se a 

tendência de internacionalização da indústria aeronáutica com a 

disseminação dos acordos de cooperação entre as empresas. Cresce o 

processo de desintegração da produção. 

(iv) A crise: no início dos anos 90, a indústria aeronáutica mundial sofre 

com a forte queda da demanda mundial causando reduções no 
                                                        
44 Desenvolvo esse ponto com mais detalhes no capítulo 3 do trabalho. 
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faturamento das empresas. A crise foi mais um estímulo para o 

aumento dos acordos de cooperação que viabilizassem projetos e o 

desenvolvimento de produtos. A exigência do mercado por aviões 

melhores, mais rápidos, mais econômicos e mais baratos obrigou as 

empresas da indústria a buscarem arranjos produtivos que 

compartilhassem os riscos envolvidos nos projetos. 

 

As empresas aeronáuticas, portanto, foram construindo ao longo dos anos 

complexas redes de relacionamentos de longo prazo com fornecedores e concorrentes 

que envolveram um alto grau de cooperação e investimento (tangível e intangível) 

conjunto. Nesse sentido, Niosi e Zhegu (2005) identificam algumas transformações nas 

práticas de relacionamento nas cadeias produtivas aeronáuticas; estaria ocorrendo uma 

transição do modelo de mercado puro (arm’s lenght), no qual as relações são 

eminentemente descontínuas, para uma configuração semelhante a do modelo 

colaborativo japonês, envolvendo intenso compartilhamento de conhecimento sobre 

produtos, processos e rotinas entre as empresas. 

Na próxima seção, percorremos o trajeto de desenvolvimento institucional da 

Embraer, de sua fundação como empresa-âncora incumbida de liderar o crescimento da 

indústria aeroespacial nacional até a condição atual de terceira maior fabricante 

aeronaves do mundo, para mostrar o fio condutor desse processo de desenvolvimento e 

qual o papel do contrato nessa trajetória. 

 

2. Embraer: do romantismo militar ao pragmatismo de resultados 

 

A indústria aeroespacial brasileira é, atualmente, a maior do Hemisfério Sul, 

englobando a montadora de aeronaves Embraer e mais de 70 pequenas e médias 

empresas que surgiram ao seu redor. São fabricadas aeronaves, helicópteros, estruturas, 

motores e seus componentes, sistemas on board, sistemas de controle aéreo e 

equipamentos aeronáuticos. Além disso, serviços de MRO (maintenance, repair and 

overhaul) são prestados por empresas locais em aeronaves civis e militares de todos os 

tamanhos, bem como modificações estruturais, revisão e inspeção em motores e seus 

componentes. 
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Ao fim da Segunda Guerra Mundial, o governo brasileiro adotou uma estratégia 

de forte apoio às instituições públicas voltadas para o desenvolvimento da indústria 

aeronáutica, especialmente, nas áreas de pesquisa e desenvolvimento (ABDI, 2009, 

p.18). A partir de um conjunto de políticas públicas de longo prazo, o governo brasileiro 

tinha como objetivo fundamental desenvolver uma indústria aeronáutica nacional 

tecnologicamente autônoma, especialmente no âmbito militar. 

Dessa forma, em 1945, o Ministério da Aeronáutica criou o Centro de 

Tecnologia Aeroespacial (CTA), hoje chamado de Departamento de Ciência e 

Tecnologia Aeronáutica (DCTA). A criação do CTA foi um marco fundamental no 

desenvolvimento da indústria aeronáutica brasileira – fruto de um acordo de cooperação 

com o MIT (Massachussets Institute of Techonology). Dois anos depois, com o objetivo 

de formar engenheiros especializados em aeronáutica, o DCTA inaugura sua escola de 

Engenharia, o Instituto de Tecnologia Aeronáutica (ITA) (CASSIOLATO et al., 2002). 

Nove anos depois, o CTA fundou o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento, 

que reforçou o objetivo de obter o conhecimento e auto-suficiência em áreas básicas 

como: projeto de aeronaves, eletrônica, materiais, motores e testes de vôo (LIMA et al., 

2005, p.43). O objetivo final do governo brasileiro era desenvolver uma densa cadeia  

produtiva aeronáutica. A estratégia estatal era criar uma indústria baseada na empresa-

âncora Embraer que gerasse uma cadeia capilarizada de fornecedores nacionais. 

Neste sentido, pode-se afirmar que a fundação e o desenvolvimento da Embraer 

confundem-se com a história da indústria aeroespacial brasileira. A criação, em agosto 

de 1969, da Empresa Brasileira Aeronáutica S.A., empresa de capital misto, controlada 

pelo regime militar, é considerado o marco fundamental do nascimento da indústria 

aeroespacial nacional. 

Tendo em vista a precariedade da indústria nacional em seus estágios iniciais, o 

governo brasileiro e os recém-fundados centros de pesquisa deram início a um intenso 

processo de formação de engenheiros e técnicos voltados para o setor aeroespacial 

(FORJAZ, 2005). Assim, localizados na cidade de São José dos Campos no Estado de 

São Paulo, a Embraer, o ITA e o CTA formaram verdadeiro cluster de tecnologia 

intensiva45 que atraiu uma série de outras firmas voltadas para a pesquisa e 

desenvolvimento de tecnologias relacionadas ao setor aeroespacial.  

                                                        
45 O cluster aeroespacial localizado em São José dos Campos (SP),“corresponde  a um aglomerado de 
empresas da cadeia produtiva aeroespacial, com graus de especializações diferentes em um ou mais elos 
do setor e que articulados conjuntamente com agentes econômicos, políticos, acadêmicos e sociais 
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Em 1971, foi criado o Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE) juntamente com a 

Comissão Brasileira de Atividades Espaciais (COBAE) com o objetivo de fomentar 

projetos de pesquisa e desenvolvimento nas áreas de ciências espaciais e atmosféricas 

bem como de engenharia e tecnologia espacial. Segundo a UNCTAD (United Nations 

on Trade and Development), tal arranjo institucional foi fundamental e constituiu 

significativa vantagem competitiva para a indústria aeronáutica nacional (UNCTAD 

2003, p.33). 

Cassiolato, Bernardes e Lastres (2002), em trabalho preparado para a UNCTAD, 

procuram destacar a diferença na estratégia de desenvolvimento da Embraer em relação 

ao que era tido como o caminho padrão a ser trilhado por empresas aeronáuticas de 

países subdesenvolvidos.  

Ao invés de basear-se na estratégia de importação dos chamados “pacotes 

tecnológicos”, a serem abertos, desmontados, otimizados e adaptados às condições e 

necessidades locais, segundo os princípios da engenharia reversa, a Embraer priorizou 

investimentos e esforços na aquisição de competências a partir de pesquisa aplicada e 

intensivo treinamento de pessoal, de modo a capacitá-los a desenvolver e desenhar 

soluções tecnológicas específicas (Martinez, 2007; Drouvot, 1994; Figueiredo, 2008) 

para a empresa. 

Dessa forma, a política de desenvolvimento de uma genuína fabricante 

aeronáutica brasileira, aliada à precariedade – financeira e tecnológica – dos 

fornecedores nacionais, possibilitaram à Embraer desenvolver sua capacidade de 

projetar aeronaves e integrar com extrema eficiência os componentes produzidos por 

fornecedores internacionais nos seus variados subsistemas. Por tal motivo, a integração 

dos diversos componentes e pacotes tecnológicos ao projeto da aeronave, tornou-se sua 

maior especialidade e ativo estratégico (core competence) (CASSIOLATO, 2002). 

Para Forjaz (2005), o amadurecimento da base industrial brasileira, uma sólida 

política industrial que priorizou o aprendizado tecnológico por meio da capacitação de 

engenheiros e o apoio do governo militar por meio de compras públicas foram 

determinantes para o surgimento da Embraer. Contudo, Dagnino (1994) destaca que a 

Embraer foi concebida para ser uma montadora final de aeronaves, tendo em vista a 

                                                                                                                                                                  
localizados na região, visam aumentar a competitividade e sustentabilidade das empresas da cadeia 
aeroespacial; facilitar o adensamento desta cadeia; apoiar a inserção das empresas no mercado global e 
a geração de negócios”.  
Cf. http://www.aerospacecluster-brasil.com.br/paginas/ocluster.aspx 
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inexistência de fornecedores nacionais tecnicamente qualificados para suprir a 

demanda. Ainda que a empresa projetasse seus próprios aviões, as partes, peças e 

equipamentos deveriam ser adquiridos de produtores independentes, fossem eles 

produzidos no Brasil ou não.  

A consequência disso foi o surgimento de uma indústria nacional aeroespacial 

não integrada à base industrial nacional e com um índice extremamente baixo de 

adensamento da cadeia produtiva (ABDI, 2009). É interessante mencionar que a 

indústria automobilística nacional trilhou o caminho inverso. No caso do setor 

automobilístico, formou-se um conjunto de fornecedores nacionais de autopeças para 

atender à demanda das montadoras estrangeiras que aqui se instalaram (v.g. General 

Motors, Volkswagen, Fiat). Dessa forma, a indústria automobilística brasileira foi capaz 

de desenvolver uma densa cadeia produtiva na qual um número expressivo de autopeças 

e componentes são fornecidos por empresas nacionais. 

As dificuldades encontradas pela indústria aeroespacial brasileira para expandir 

seus níveis de integração com outros setores industriais nacionais podem ser explicadas, 

sobretudo, pela inexistência de um número suficiente de engenheiros e técnicos capazes 

de desenvolver componentes e partes para aeronaves. O projeto brasileiro de criação da 

Embraer e de uma indústria aeroespacial não envolveu um plano de desenvolvimento de 

uma rede doméstica de fornecedores de componentes para aeronaves, cujos processos 

produtivos podem ser tão sofisticados quanto os de design e construção de aeronaves. 

Da mesma forma, o governo brasileiro também não criou condições financeiras 

favoráveis ao surgimento de empresas fornecedoras de partes e componentes como foi o 

caso da Embraer. 

Ao longo de sua história, a Embraer teve significativo suporte do governo 

brasileiro que garantiu seu financiamento com linhas de crédito, implementou uma 

política de subsídios, escolheu a empresa como fornecedora preferencial de aviões do 

Governo e receptora de tecnologia externa em contratos firmados pelo governo 

brasileiro com fornecedores externos de equipamentos aeronáuticos às Forças Armadas 

do Brasil. 

Dagnino (1994) aponta que as principais políticas de apoio nesse período de 

fundação e desenvolvimento da indústria nacional foram:  

(a) o benefício de capitalização através de captação de parte do imposto de renda 

devido por empresas no País;  
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(b) a dispensa de pagamento de impostos de importação e exportação, de 

comercialização (ICM) até 1988 e de produção industrial (IPI);  

(c) a utilização do poder de compra do governo por meio do Ministério da 

Aeronáutica e do Ministério da Agricultura;  

(d) a destinação de recursos governamentais através de suas agências de fomento 

à P&D e mediante a compra de ações da empresa;  

(e) reserva de mercado estabelecida para os produtos de uso não estritamente 

militar;  

(f) os créditos e subsídios especiais à exportação;  

(g) empréstimos em condições favoráveis concedidos. 

 

Desde sua fundação, a Embraer optou por projetar aviões com características 

especificamente direcionadas a nichos determinados de mercado, em razão, 

especialmente, de suas restrições financeiras. 

A empresa destacou-se pelo intenso controle dos projetos e pela capacidade de 

combinar peças fabricadas por diversos fornecedores. A inexistência no mercado 

doméstico de fornecedores qualificados para atender a demanda da Embraer e a 

ausência de uma política estatal efetiva de fomento à criação de pequenas e médias 

empresas com capacidade financeira e, sobretudo, tecnológica e inovadora (engenharia 

aeronáutica, eletrônica, aviônica, mecânica fina e materiais compostos), manteve a 

indústria aeroespacial brasileira com um baixo índice de integração à base industrial 

doméstica (ABDI, 2009). 

Assim, em razão de sua limitada capacidade produtiva, financeira e tecnológica, 

o cinturão de pequenas e médias empresas que surgiu em torno da Embraer limitou-se a 

atividades de baixo valor agregado, como usinagem, tratamento térmico, engenharia em 

aerodinâmica, estruturas, projeto, fabricação e integração de componentes e sistemas de 

menor teor tecnológico. 

Além disso, a Embraer desenvolveu uma crescente autonomia tecnológica em 

relação aos centros de pesquisa responsáveis pela sua fundação. A progressiva 

transferência de pessoal, equipamentos e projetos para o interior da empresa 

demonstram o processo de descolamento da Embraer em relação ao governo brasileiro 

após a privatização. 
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Para Dagnino (1994), a fase inicial da Embraer (1970-1981) foi marcada pelo 

estabelecimento de diversos contratos de cooperação tecnológica, especialmente com a 

empresa norte-americana Piper Aircraft. A parceria, como será descrito em mais 

detalhes a seguir, possibilitou à Embraer acesso ao mercado norte-americano, de forma 

que, em 1982, o avião Bandeirante respondia por 32% do mercado no segmento de 10-

20 passageiros nos EUA. 

A década de 70 foi para a Embraer um período de estruturação das linhas de 

montagem, modesto crescimento e forte aprendizado tecnológico. A empresa investiu 

no desenvolvimento do processo de fabricação em série de aviões e no seu 

credenciamento pelas agências reguladoras. 

Entre 1981-1985 a indústria aeroespacial mundial sofreu com um período de 

relativa estagnação em função da recessão mundial e do segundo choque do petróleo 

(1979). Os últimos anos da década de 80 foram marcados pelo lançamento do avião 

EMB-120 Brasília, grande sucesso de vendas nos mercados dos EUA e Europa. A 

aeronave Brasília, commuter com capacidade para 30 passageiros, consolidou a posição 

da companhia brasileira como uma forte concorrente no segmento de aviação regional. 

 

2.1. A Crise do Modelo Estatal e a Privatização da Embraer 

 

A partir de meados da década de 90 a indústria aeronáutica mundial começou a 

apresentar sinais de um profundo processo de reestruturação das formas de organização 

de sua cadeia produtiva. O surgimento de novas práticas de organização da indústria, 

baseadas no conceito de redes de conhecimento (networks of knowledge), 

desenvolvimento e inovação tecnológica, alteraram profundamente a natureza da 

participação e das responsabilidades dos fornecedores na cadeia produtiva aeronáutica.  

Ademais, a dinâmica competitiva da indústria aeronáutica apresentava novos 

desafios às empresas do setor. A forte pressão por corte de custos, as exigências por 

uma estrutura de produção flexível que gerasse inovação tecnológica, foram os 

principais fatores que desencadearam o processo de transformações no modelo de 

organização industrial do setor. Conforme observam Montoro et al. (2009), isso se 

refletiu num movimento por parte dos fabricantes de aeronaves no sentido de 

intensificar o relacionamento com os fornecedores, cujo objetivo era a obtenção de 

sinergias e aprendizagem tecnológica. 
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Nesse mesmo período, a EMBRAER – “Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. 

–, o maior símbolo da indústria aeronáutica nacional, foi transferida para a iniciativa 

privada. Uma série de fatores contribuíram para o Estado brasileiro optar pela 

privatização da empresa.  

Em primeiro lugar, a crise política e fiscal do Estado, que se agravou ao longo 

dos anos 80, repercutiu profundamente nos investimentos e financiamentos públicos 

para o setor. Em decorrência disso, o parque tecnológico da empresa sofreu um gradual 

e contínuo processo de degradação (BERNARDES, 2000, p.12). 

Do ponto de vista da gestão empresarial da Embraer, um conjunto de fatores, 

também relacionados à crise mais ampla por que passava a economia brasileira, são 

apontados como determinantes para a derrocada da empresa estatal, a saber: (i) grandes 

projetos sem estrutura adequada de financiamento; (ii) desenvolvimento de projetos sem 

verificação prévia das condições do mercado e das necessidades de clientes potenciais; 

(iii) não cumprimento de encomendas por parte do Governo Federal; (iv) mercado 

externo civil e militar em recessão; (v) engessamento do modelo institucional da 

empresa, falta de flexibilidade empresarial para a captação de recursos financeiros; (vi) 

graves deficiências na infra-estrutura física e tecnológica do País. 

Dessa forma, diante de um quadro de crise fiscal e institucional do Estado, 

combinado com os graves problemas internos da empresa, a situação financeira da 

Embraer tornou-se insustentável. As dívidas da estatal eram avaliadas em torno de US$ 

1 bilhão quando o Governo brasileiro decidiu privatizá-la. Assim, no dia 7 de dezembro 

de 1994, um consórcio liderado pelo grupo Bozano, Simonsen adquiriu 40% das ações 

com direito a voto e obteve o controle acionário da empresa. Os principais investidores 

do consórcio eram: Bozano, Simonsen Limited (13,65%), o fundo de pensão Sistel 

(10,42%) e a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil “Previ” 

(10,40%)46. 

Com a realização da privatização, os novos controladores iniciaram um 

profundo processo de reestruturação interna da empresa de modo a saneá-la 

financeiramente e reverter o cenário de queda de vendas47. Composto por executivos, 

                                                        
46 Considerando os 10% reservados aos funcionários da empresa, a Embraer foi privatizada por R$ 265 
milhões (moeda da época). Ademais, com o processo de privatização a União reteve participação 
acionária por meio das chamadas Golden Share, classe especial de ações que garantem ao poder público o 
direito de veto em matérias relativas à atuação da Embraer em programas militares, mudança do objeto 
social e transferência do controle acionário (Bernardes, 2000, p.14). 
47 No leilão de privatização, realizado no dia 7 de dezembro de 1994, foram ofertadas 6,2 milhões de 
ações ou 55,4% do capital votante, ao valor mínimo de R$ 153,7 milhões. O preço mínimo do lote de mil 
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profissionais de mercado e antigos funcionários de carreira da Embraer, o novo corpo 

administrativo implementou uma gestão empresarial voltada, em grande medida, para 

os resultados econômicos e a satisfação dos clientes (BERNARDES, 2000, p.16). 

 

GRÁFICO 1. 

 

 

Fonte: ABDI (2009, p. 27) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  
ações foi definido em R$ 48,32, o que significou um deságio de 20% em relação ao valor patrimonial do 
lote de mil ações (R$ 60,00). A empresa foi arrematada por R$ 154,1 milhões, 0,3% acima do preço 
mínimo fixado para o leilão e foi paga integralmente em títulos da divida de estatais. (Bernardes, 2000, 
p.14). 
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GRÁFICO 2.  

 

Fonte: ABDI (2009, p.28) 

 

Em 1995, a Embraer retomou seu projeto mais importante à época, o jato 

regional48 ERJ 145, que havia sido interrompido devido às dificuldades por que passava 

a empresa desde o início da década de 90. De acordo com Bernardes (2000, p.59), o 

maior obstáculo era de ordem financeira, uma vez que o custo estimado para o 

desenvolvimento do programa era de US$ 300 milhões. 

A Embraer optou por uma solução inovadora: buscar empresas que estivessem 

dispostas a participar do programa realizando investimentos para desenvolver peças e 

componentes e fornecê-las. Em troca, além da remuneração pelo fornecimento dos 

componentes e das peças, as empresas teriam direito a uma participação na receita 

proveniente das vendas do programa. Em outras palavras, os fornecedores assumiriam a 

responsabilidade e o risco financeiro de desenvolver e produzir significativas partes e 

                                                        
48 O mercado de aviação regional é composto por aeronaves de médio-porte, chamados de commuters 
cuja capacidade varia de 10 a 120 assentos. 
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sistemas estratégicos para o desenvolvimento da aeronave e, tal qual a Embraer, seriam 

remuneradas somente com o início das vendas (ABDI, 2009). 

 

3. O Programa ERJ 14549 

 

A grande inovação do programa ERJ 145 foi a mudança na natureza do 

relacionamento entre a Embraer e os fornecedores de partes e componentes mais 

significativos da aeronave. Foi criado um modelo de organização da produção em que 

os fornecedores contribuíram para o financiamento e desenvolvimento do projeto, 

compartilhando seus custos e incertezas. Isto é, os fornecedores passariam a ser 

parceiros – ou “sócios do empreendimento”. Ademais, como referido acima, o retorno 

financeiro estaria condicionado ao sucesso das vendas da aeronave. Com efeito, foi uma 

resposta aos desafios financeiros apresentados pelo mercado aeronáutico no final do 

século XX.  

A Embraer denominou esse novo modelo de relação de fornecimento “Parcerias 

de Risco”. Quatro empresas foram selecionadas para serem parceiras de risco no 

empreendimento: a Gamesa (Espanha), ENAer (Chile), SONACA (Bélgica) e C&D 

Interiors (EUA). Do ponto de vista da cadeia de fornecimento, esta foi estruturada em 

três grupos: Parceiros de Risco, Fornecedores e Subcontratados.  

Segundo Santiago (2002, p.114), por mais que se buscasse adotar um novo 

modelo de organização produtiva, a opção pelas parcerias de risco foi, antes de tudo, 

motivada pela grave situação financeira em que a empresa se encontrava. O projeto do 

jato regional ERJ 145 não apresentava maiores desafios tecnológicos. No entanto, a 

Embraer encontrava-se endividada e desorganizada internamente, com uma estrutura de 

capital muito alavancada e sem recursos próprios para viabilizar o projeto, estimado em 

US$ 300 milhões. 

A empresa espanhola Gamesa ficou responsável pela produção das asas, naceles 

do motor, carenagens da junção asa/fuselagem e as portas do trem de pouso principal. A 

belga Sonaca, por sua vez, forneceu as portas de bagagem, de serviço e a porta 

principal, além de uma seção dianteira da fuselagem, outra traseira e os dois pilones dos 

motores. A empresa chilena ENAer produziu o conjunto de empenagem 

horizontal/profundor e a empenagem vertical. Por fim, a norte-americana C&D Interiors 
                                                        
49 A sigla ERJ significa EMBRAER Regional Jet. 
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desenvolveu e fabricou o interior da cabine de passageiros e o compartimento de 

bagagem (Bernardes, 2000, p.59). 

 

FIGURA 1. PARCEIROS DE RISCO NO PROGRAMA ERJ 145 

 

Fonte: ABDI (2009) 

 

A formação das parcerias de risco teve repercussões positivas tanto do ponto de 

vista da qualidade do produto quanto da capacidade de financiamento da empresa. 

Criou-se uma estrutura de incentivos que induziu a um maior comprometimento dos 

fornecedores de partes e componentes com a qualidade do produto final e reduziu o 

capital necessário para o desenvolvimento dos projetos. Ademais, as mudanças 

implementadas no modelo de organização produtiva da Embraer a partir de sua 

privatização, reduziram significativamente os custos de produção e o tempo de entrega 

dos aviões. 
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Fonte: Montoro et al. (2009). 

 

Uma característica comum na indústria aeroespacial que foi adotada pela 

Embraer foi o desenvolvimento de “famílias” (series) de aeronaves, em que um projeto 

principal dá origem a uma série de modelos que são variações do projeto original. As 

vantagens do desenvolvimento de famílias de aeronaves são: (a) a tecnologia empregada 

nas aeronaves é comum a todas; (b) redução de estoques; (c) menor custo de 

treinamento de pilotos; (d) menor custo de manutenção; (e) menor custos de P&D e de 

projetos; (f) compartilhamento de ferramental; (g) aprendizado tecnológico, 

especialmente na linha de montagem.  

Com efeito, para cada parceria de risco estabelecia-se um “piso” de vendas, (v.g. 

400 aeronaves). Se o piso estabelecido não fosse alcançado, o parceiro de risco não 

recuperaria seu investimento de maneira integral (HORNG, 2007, p.92-96 e 

BERNARDES, 2002, p.10-17). Contudo, se o projeto ultrapassasse as expectativas, o 

parceiro de risco não apenas teria seu investimento inicial remunerado, mas também 

passaria a gozar da posição de fornecedor exclusivo para as vendas posteriores, bem 

como seria responsável por fornecer os serviços, com exclusividade, de MRO 

(maintenance, repair and overhaul) para as peças que produziu naquelas aeronaves. 
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Luz (2007, p. 227) identifica três principais critérios utilizados pela Embraer na 

seleção de seus parceiros de risco: 

(i) competência tecnológica; 

(ii) capacidade de integração de sub-sistemas; 

(iii) capacidade de investimento 

Em relação ao processo de seleção propriamente dito, é possível destacar três 

grandes etapas: 

(i) solicitação de informações preliminares; 

(ii) apresentação de propostas; 

(iii) cotação 

Todavia, Figueiredo (2008) chama atenção para o fato de que um fornecedor que 

tão somente realize investimentos no desenvolvimento de partes ou sistemas para um 

determinado projeto, não é necessariamente um parceiro de risco. Um parceiro de risco, 

necessariamente, recebe um percentual das vendas das aeronaves finalizadas, de modo 

que a remuneração do parceiro está condicionada ao sucesso comercial da aeronave a 

ser vendida pela integradora. 

De acordo com o relatório da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial 

(ABDI, 2009), “tal estrutura produtiva foi concebida como uma forma de engajar os 

fabricantes de aeropartes e sistemas com o produto final e, ao mesmo tempo, reduzir o 

montante de capital necessário para o desenvolvimento do produto, e os custos 

operacionais. Essa transferência de responsabilidades, certamente, também importou em 

transferência de receita para os parceiros de risco, mas viabilizou o desenvolvimento do 

projeto, que exigiria recursos acima da capacidade da Embraer no período pós-

privatização”. 

Sobre o significado e importância que essa nova estrutura produtiva representou 

para a indústria aeronáutica, Bernardes afirma que as parcerias de risco representam 

“um novo padrão de organização corporativa, com melhor integração e flexibilidade, 

que se articula como uma rede de desenvolvimento, aprendizado e inovação 

tecnológica, bem como de financiamento de projetos aeronáuticos, diluindo os riscos 

das incertezas de mercado” (BERNARDES, 2000, p.55). 

Para a UNCTAD (2003), as Parcerias de Risco entre integradoras de aeronaves e 

seus fornecedores representaram uma das mais relevantes mudanças nos padrões 

produtivos da indústria aeronáutica moderna. 
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3.1. Alianças estratégicas e parcerias de risco 

 

De acordo com Figueiredo (2008), as parcerias de risco situam-se dentre o que a 

literatura de Administração denominou de “Alianças Estratégicas”. Para Seixas, Grave 

& Gimenez (2001), por sua vez, as Alianças Estratégicas (“Alianças”) são como um 

jogo de conveniência entre as empresas envolvidas, as quais devem estar imbuídas de 

intenções estratégicas claras e bem definidas de estabelecer a confiança (‘trust’) e criar 

sinergias por meio da união de forças das partes. Com efeito, as Parcerias de Risco 

seriam formas híbridas de organização situadas entre as transações descontínuas (arm’s 

length contracts) de mercado e a produção verticalizada hierárquica (JORDAN e 

LOWE, 2004). 

 

FIGURA 2. ESPECTRO DE FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO 

 
Fonte: HARLAND (1996). 

 

As parcerias, portanto, podem ser definidas como relacionamentos colaborativos 

que pressupõem um alto grau de cooperação entre as partes, um compromisso de longo 

prazo baseado em confiança mútua e algum nível de interdependência, bem como o 

compartilhamento de metas, informações, conhecimento, riscos e recompensas 

(BASTOS, 2006; MOHR e SPEKMAN, 1994). 

A tendência de integração vertical, que influenciou fortemente o ambiente 

industrial por décadas, vem dando lugar a um processo de descentralização produtiva 

em diversos setores industriais. Relações de fornecimento mais intensas e de longo 

prazo foram primeiramente identificadas na indústria automobilística (WOMACK et al., 

1992; DYER, 1996; GREENWOOD, 1998) e, posteriormente, na indústria aeroespacial 

(ver ROSSETI, 2005; ESPOSITO, 2004). 
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Consequência natural desse processo é a significativa mudança quantitativa e 

qualitativa das relações entre as empresas nas cadeias produtivas. Convivendo em 

complexas redes de suprimentos, muitas vezes voltadas para o desenvolvimento 

conjunto de produtos, tais empresas vêm moldando seus relacionamentos em torno dos 

valores da cooperação e da confiança, o que tem resultado na formação de parcerias e 

alianças estratégicas. 

Em verdade, a rápida evolução das tecnologias de produto e processo tem feito 

com que empresas prefiram terceirizar parcelas cada vez mais significativas do 

desenvolvimento e produção de componentes e serviços, como assinalam Corrêa e 

Corrêa (2004, p.91).  

As parcerias de risco, como modelo de relação entre comprador fornecedores, 

contêm um conjunto de características que as distingue sensivelmente dos 

relacionamentos comerciais tradicionais de fornecimento. Além disso, de acordo com 

Speckman (1994) e Monczka et al. (1998), é possível afirmar que as parcerias de 

sucesso são justamente as que apresentam tais características de modo mais intenso. 

 

TABELA 1. CARACTERÍSTICAS DO RELACIONAMENTO COMPRADOR-FORNECEDOR 

 Abordagem tradicional Abordagem colaborativa 

Fornecedores Fontes múltiplas colocadas 
umas contra as outras 

Poucos fornecedores 
preferenciais 

Partilha de custos Comprador fica com os 
ganhos; fornecedor esconde 
as reduções de custos 

Divisão de benefícios; 
abordagem ganha/ganha 

Esforços conjuntos de 
melhoria 

Poucos ou nenhum Dirigidos por mútua 
interdependência 

Resolução de conflitos Comprador decide de 
forma unilateral 

Existência de mecanismos 
de solução 

Comunicação Mínima ou sem troca de 
informação em duas vias 

Aberta e completa troca de 
informações 

Ajustes de mercado Comprador determina 
resposta às mudanças 

Trabalho conjunto para 
adaptação à mudança 

Qualidade Inspeção no recebimento Projetada no produto e no 
processo 

Fonte: MONCZKA et al., 1998 apud BASTOS, 2006. 
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As Alianças costumam ser utilizadas para a realização dos seguintes objetivos: 

(i) Defensivo: reduzir a diferenciação entre competidores; (ii) Ofensivo/“Otimizador” 

(optimizing): otimizar as relações entre fornecedores ou parceiros para reduzir custos, 

compartilhamento de responsabilidades, informação e habilidades; (iii) 

Compartilhamento de Custos: reduzir os custos de Pesquisa e Desenvolvimento 

(P&D) para inovação e desenvolvimento de novas tecnologias; (iv) Expandir os 

Negócios: expandir a participação de mercado e/ou entrar em novos mercados 

(Figueiredo, 2008, p.29). 

Alcançar tais objetivos significaria, em última instância, reduzir o risco e as 

incertezas envolvidas no processo; evitar a necessidade de se investir em 

capacidades/aptidões laterais; ter acesso a novas tecnologias e mercados; realizar a 

abertura de novas unidades produtivas, bem como alcançar complementaridades de 

ativos e competências entre os parceiros (Liboni, Takahashi e Mauad, 2004; Klotzle, 

2002). 

A partir da década de 1990, as fabricantes de aeronaves iniciaram um processo 

de alteração do modelo tradicional de relacionamento com seus fornecedores. Relações 

descontínuas, de curto prazo (spot market) foram sendo substituídas, em alguma 

medida, por alianças estratégicas com fornecedores-chave, resultando em relações 

colaborativas de longo prazo50. O caso das parcerias de risco implementadas pela 

Embraer é um exemplo paradigmático na indústria aeronáutica (BASTOS, 2006, p.8)51. 

Em verdade, a participação dos parceiros de risco no desenvolvimento do 

projeto, na realização dos investimentos, na definição dos orçamentos, bem como na 

alocação de responsabilidades é uma profunda mudança nos padrões de contratação do 

setor e seria um dos principais motivos para o “renascimento” da Embraer após a 

privatização. Vale ressaltar, o pioneirismo da Embraer ao empregar o modelo de 

Parcerias de Risco numa escala sem precedentes e, sobretudo, como modelo de 

                                                        
50 Naturalmente, a tendência que procuramos evidenciar não implica numa possível substituição completa 
das formas de relação contratual com os fornecedores. É certo que as relações descontínuas exercem e 
continuarão a exercer um papel relevante na economia e nas relações de fornecimento em especial. 
Queremos destacar, no entanto, as transformações nas práticas empresariais contemporâneas que passam 
a adotar um outro modelo de relação como referência na estruturação de suas cadeias produtivas. 
51 Segundo Corrêa e Corrêa (2004, p.94), a partir de meados da década de 1980, é possível notar um 
crescente esforço por parte das empresas no sentido de melhorar o gerenciamento das cadeias de 
suprimentos (“supply chain management”). As medidas que tradicionalmente se concentravam na 
melhoria de desempenho internos das empresas, passaram a privilegiar a convicção de que uma gestão 
eficiente da cadeia produtiva implicaria, em boa medida, no aprofundamento das relações com os 
fornecedores. 
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organização produtiva que viabilizou o desenvolvimento e realização de um projeto 

aeronáutico.  

O sucesso da experiência foi notado pelas duas líderes mundiais Boeing e 

Airbus. O modelo de produção liderado por uma integradora de sistemas e parceiros de 

risco transformou-se em padrão internacional, e foi incorporado e vem sendo 

aprimorado pela Boeing52 e Airbus (MONTORO et al. 2009). 

As parcerias de risco seriam, em primeiro lugar, uma tentativa das integradoras 

de aeronaves de reduzir sua participação nos altíssimos investimentos necessários para o 

desenvolvimento de novos produtos, o que, em última instância, diluiria 

significativamente os riscos envolvidos no processo de inovação. Ademais, a 

dificuldade para obter financiamentos no setor foi outra motivação para as integradoras 

buscarem formas alternativas de organização da produção.  

De acordo com Figueiredo (2008), a falta de fornecedores qualificados nos 

países dos integradores de aeronaves, até mesmo em países desenvolvidos como os 

Estados Unidos, também intensificou o processo de internacionalização da produção. A 

integradora Boeing, por exemplo, tem aumentado o índice de conteúdo fornecido por 

parceiros japoneses e europeus em suas aeronaves. 

Por outro lado, é comum que parcerias internacionais no setor sejam exigidas 

pelos governos em compras estatais. Utilizando seu poder de barganha, os Estados 

impõem como requisito contratual que parte da produção das aeronaves seja realizada 

no país-destino do negócio, usualmente por meio de contratos de offset. Em casos 

extremos, a própria autorização para concorrer no mercado nacional é negociada nesses 

termos. A China, por exemplo, condicionou a venda de aeronaves norte-americanas 

Boeing 747 à fabricação e montagem de parte das aeronaves em solo chinês (Pritchard, 

2002). 

Além disso, avanços no uso de tecnologia da informação e em softwares de 

design e de gerenciamento de produção como “Computer Aided Design” (CAD) e 

“Computer Aided Manufacturing” (CAM) elevaram os níveis de cooperação e co-

desenvolvimento a níveis sem precedentes na indústria aeronáutica. Tais avanços 

viabilizaram a formação de verdadeiras redes comunicativas que permitiram a troca de 

dados entre empresas em diferentes continentes (Figueiredo, 2008; Krishnan, 2003). 

Ademais, o modelo de parcerias de risco permitiu às integradoras de aeronaves 

                                                        
52 O mais recente projeto da Boeing, o 787 Dreamliner, já foi realizado sob esse modelo de produção. 
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concentrar seus esforços de desenvolvimento e fabricação em áreas estratégicas nas 

quais as empresas possuem habilidades específicas. Em outras palavras, as parcerias de 

risco também possibilitariam às integradoras de aeronaves concentrar-se em seu “core 

business”53. 

Deve-se destacar, contudo, que, apesar de todas as vantagens que o novo modelo 

proporcionou, nenhuma “MPME” (Micro, Pequenas e Médias Empresas) nacional foi 

capaz de ser selecionada como parceira de risco, exceto a joint venture ELEB, resultado 

da parceria entre Embraer e a companhia alemã Liebherr para construção de trens de 

pouso, caso que será analisado adiante.  

O investimento necessário, o risco financeiro, o longo prazo de retorno do 

investimento, bem como o capital tecnológico envolvido inviabilizaram a participação 

de empresas brasileiras como parceiras de risco da Embraer54 (ABDI, 2009, p.29). 

Quadros (2009, p.120) sintetiza o problema apontando que os fornecedores de capital 

nacional que atendem ao segmento aeronáutico caracterizam-se por fragilidades que 

perpassam as dimensões econômica financeira, tecnológica, gerencial e mercadológica.  

Segundo o autor, tais fragilidades são o maior obstáculo ao crescimento das 

fornecedoras nacionais. Seja do ponto de vista da capacidade de absorção da demanda 

gerada pela Embraer, seja em relação ao potencial de penetração no mercado externo.  

Em entrevista realizada com Urbano Araújo, dono de uma das mais importantes 

fornecedoras de serviços de usinagem para a Embraer (Grauna Aerospace S.A.), foi 

destacado como importante obstáculo ao crescimento das MPMEs brasileiras que atuam 

no setor aeronáutico, a questão do acesso a financiamentos e do custo do capital no 

País:  

As MPMEs brasileiras também não conseguem ser parceiras de risco porque 
o custo do capital no Brasil é muito alto. Na Europa é possível ter acesso a 
taxas de 2% ao ano, enquanto no Brasil temos taxas de 2,5% ao mês. O 
parceiro de risco tem que investir 5 anos sem retorno. Com taxas nesses 
valores não vale a pena. É preciso disponibilizar financiamentos para 
investimentos a longo prazo, em condições competitivas. Na Europa isso 
existe. A Agência Européia, por exemplo, tem 3 bilhões de euros para esse 
tipo de investimento. No Brasil, esse seria o papel do BNDES. No entanto, as 
garantias exigidas pelo banco são inviáveis e desproporcionais.55 

                                                        
53 De acordo com Bastos (2006, p.78), a Embraer direcionou seus esforços para o treinamento e 
desenvolvimento de capacidade em duas áreas básicas: projeto de avião – aerodinâmica e fuselagem, e 
integração de sistemas e componentes. Tal estratégia se diferenciava das estratégias empregadas por 
diversas indústrias aeronáuticas nascentes de importar pacotes tecnológicos (“caixas pretas”) para 
adaptação e otimização. 
54 Entrevista BNDES, Marcos Migon. 
55 Entrevista realizada em 4 de outubro de 2011 com Urbano Araújo na sede da empresa Grauna 
Aerospace S.A. 
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Como exemplo, Urbano citou o caso em que a Grauna, para obter empréstimo 

do BNDES via FINEM, teve que oferecer como garantia a sede e as máquinas da 

empresa, o que representava um valor quatro vezes superior ao valor da operação. 

Para as MPMEs nacionais, por outro lado, a consolidação e expansão do modelo 

de parcerias de risco têm significado uma ameaça aos negócios. Isto porque uma das 

consequências do modelo de parcerias de risco é a alteração no desenho das relações 

contratuais entre fornecedores.  

O modelo anterior privilegiava uma estrutura em que, muitas vezes, até o 

fornecedor das mais simples peças contratava diretamente com a Embraer. No modelo 

estruturado em torno das parcerias de risco, os parceiros passaram a ser responsáveis 

pela integração da produção nos níveis mais baixos da cadeia (chamados integradores 

de subsistemas). Dessa forma, o relacionamento das MPMEs locais com a Embraer tem 

se tornado cada vez mais indireto, tendo como interlocutor imediato o respectivo 

parceiro de risco para cada projeto. 

Além disso, o relatório setorial da Agência Brasileira de Desenvolvimento 

Industrial (2008) sugere que, apesar da diminuição dos custos operacionais da empresa, 

é possível que, com a adoção do modelo de parcerias de risco, tenha ocorrido 

transferência de renda aos parceiros de risco, em virtude das circunstâncias do 

empreendimento. 

 

4. O Programa EMBRAER 170/190 

 

Em 1998, a Embraer iniciou o desenvolvimento do projeto ERJ 170/190 que 

posteriormente seria renomeado EMBRAER 170/190. A nova família de aeronaves foi 

o passo mais ousado da integradora brasileira do ponto de vista mercadológico e 

financeiro. O desenvolvimento do novo projeto durou quatro anos, durante os quais a 

Embraer investiu em torno de US$ 1 bilhão. 

O mercado-alvo da família EMBRAER 170/190 (aeronaves regionais de longo 

alcance com capacidade para 70 a 120 assentos) é o mais próximo do nicho de mercado 

mais rentável e competitivo da indústria aeronáutica mundial: aeronaves narrow-body, 
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com capacidade de 120 a 220 passageiros, cujo mercado é dominado pelo duopólio 

Boeing-Airbus. 

O projeto EMBRAER 170/190 foi o aprofundamento do modelo implantado 

com o programa ERJ 145. Com um grau maior de integração e sofisticação dos 

parceiros selecionados, o projeto foi desenvolvido em conjunto com os parceiros de 

risco, que se responsabilizaram pelas especificações técnicas e detalhamento do projeto 

dos sub-sistemas que deveriam fornecer. O fato de que o número de fornecedores de 

segundo nível (second tier) foi reduzido de 400 para 40 em relação ao projeto ERJ 145 

é significativo. 

A drástica redução foi uma decisão estratégica em sintonia com as macro-

alterações realizadas na organização produtiva da empresa desde a sua privatização, 

como explica Figueiredo (2008). A diminuição do número de fornecedores possibilitaria 

uma maior capacidade de gerenciamento dos mesmos, redução dos custos e um maior 

grau de cooperação e proximidade no desenvolvimento dos produtos. Pode-se afirmar, 

portanto, que o programa EMBRAER 170/190 amadureceu e consolidou um novo 

modelo de organização e relação da Embraer com seus fornecedores, fundado no 

conceito de parcerias estratégicas. 

De acordo com Figueiredo (2008), para o desenvolvimento da família 

EMBRAER 170/190, a integradora brasileira estabeleceu uma sofisticada rede de 

fornecimento estruturada em três grandes camadas: 
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QUADRO 1. ESTRUTURA DA CADEIA DE SUPRIMENTOS AERONÁUTICA 

 

Fonte: Niosi, J.; Zhegu, M. (2005) 

 

Como empresa líder, a Embraer ocupa a primeira camada da cadeia. Cabe a ela o 

poder de comando e coordenação da cadeia produtiva e da rede de fornecimento. Na 

segunda camada estão os chamados parceiros de risco (fornecedores de grau tier 1). 

Para o Programa EMBRAER 170/190 os parceiros de risco foram selecionados de um 

grupo de 85 empresas. Foram escolhidas 16 empresas de 7 países localizados em 4 

continentes: 
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FIGURA 3. PARCEIROS DE RISCO – PROGRAMA EMBRAER 170/190 

 

Fonte: Montoro et al. (2009) 

QUADRO 2. CADEIA PRODUTIVA EMBRAER 170/190: PARCEIROS DE RISCO

 

Fonte: Montoro et al. (2009). 
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Na terceira camada estão os fornecedores (98% deles internacionais) de sistemas 

(eletrônicos, hidráulicos, pneumáticos), aviônicos e componentes a serem fabricados de 

acordo com as especificações enviadas pela Embraer. Neste nível, assim como nas 

parcerias de risco, também há um índice significativo de cooperação entre os 

fornecedores e a integradora, bem como uma intensa troca de conhecimento e 

tecnologias. Contudo, a cooperação com os fornecedores de grau tier 2, assim como seu 

envolvimento no desenvolvimento do projeto, ocorre em menor intensidade em relação 

aos parceiros de risco. 

Os fornecedores tier 2 da cadeia produtiva do projeto EMBRAER 170/190 

podem ser subdivididos em dois grupos. No primeiro subgrupo estariam os 

fornecedores que não possuem participação nos lucros das vendas futuras, sendo 

remunerados estritamente com base nos produtos e serviços prestados. O segundo 

subgrupo, diferencia-se pelo fato de que tais empresas precisam incorrer em 

significativos investimentos para o desenvolvimento de ferramental e infra-estrutura 

específicos para o projeto.  

Por tal motivo, são denominados Fornecedores de Risco. Tais empresas 

também participam da fase de definição do projeto (Joint Definition Phase). Vale 

ressaltar, todavia, que o grau de complexidade dos componentes a serem fornecidos, 

bem como o investimento financeiro realizado não são comparáveis aos incorridos pelos 

parceiros de risco (Figueiredo, 2008). 

A quarta camada da cadeia de fornecimento é composta pelos chamados 

Subcontratados. A relação da Embraer com estas empresas em muito se assemelha a 

uma relação de outsourcing. Os subcontratados recebem a matéria-prima e o design 

(blueprints) com estritas especificações da Embraer, e são remunerados de acordo com 

o valor homem/hora contratado.  

Na sua grande maioria, os subcontratados prestam serviços de usinagem, 

tratamento químico e acabamento. Diferentemente dos níveis superiores, muitos 

subcontratados são empresas nacionais localizadas nos arredores da sede da Embraer, 

cujos donos são ex-funcionários que saíram da empresa durante o período de 

privatização da companhia (BASTOS, 2006, p.87). 

 

 

 



  65 

A seguir, tabela da cadeia produtiva da Embraer para os modelos ERJ 145 e 

EMBRAER 170-190: 

 

TABELA 2. CADEIA PRODUTIVA DA EMBRAER PARA OS MODELOS ERJ 145 E EMBRAER 

170/190 

 
Parceiros de 

Risco 
Fornecedores Subcontratados 

Participação 

Co-
desenvolvimento 
com a Embraer; 
Divide o risco 
financeiro do 
projeto 

Atender as 
especificações 
da Embraer 

Embraer fornece a matéria-
prima e especificações. Os 
serviços são cobrados em 
base funcionário/hora. 

Família  

ERJ 145  
4 (Estrutura e 
interiores) 

250 (Aviônicos, 
Eletrônicos, 
Matéria-prima, 
Mecânica-
Hidráulica) 

Projetos de 
motores/sistemas/usinagem 
e tratamento químico 

Família 

EMBRAER 

170/190 

16 (Aviônicos, 
Eletrônicos, 
Propulsão, 
Mecânica-
hidráulica, 
Estrutura, 
Interiores) 

22 Fornecedores 
Internacionais Idem 

Nacionalidade Maior parte 
internacional 

Maior parte 
internacional Brasil 

Política de 

Compra 

Contrato de 
exclusividade; 
Investimento 
amortizado com a 
venda das 
aeronaves 
(pagamento em 
110 dias) 

Contrato de 
exclusividade 
(pagamento em 
75 dias); 
Contratos de 1-3 
anos (pagamento 
em 30-90 dias) 

Contratos de 1-2 anos  
(pagamento em 30 dias). 
Ordens de serviço. 

Fonte: Lima et al. (2005). 
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FASES DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 

O programa EMBRAER 170/190 foi dividido nas seguintes fases: (i) estudos 

preliminares; (ii) contato e seleção dos parceiros; (iii) definição conjunta de projeto 

(joint definition phase); e (iv) desenvolvimento. 

Na fase de estudos preliminares, o mercado-alvo é definido, bem como o plano 

de negócios, os macro-requisitos para o projeto e o design básico da aeronave 

(Bernardes, 2000). A análise de riscos é outro ponto crítico na fase de estudos 

preliminares. Busca-se antever os fatores que podem gerar maior incerteza e impacto 

nos custos e nos prazos de produção, além das chamadas make-or-buy decisions, onde é 

avaliado o custo-benefício de se fabricar uma peça/componente/subsistema ou contratar 

um fornecedor. 

Por tal motivo, é na fase de estudo que os parceiros de risco e fornecedores são 

definidos. Neste momento, a empresa precisa avaliar as vantagens e desvantagens de 

estabelecer uma parceria, uma joint venture ou manter as atividades de desenvolvimento 

e fabricação in-house de forma verticalizada (Figueiredo, 2008). 

Na fase de contato e seleção de parceiros, três requisitos fundamentais foram 

considerados: (a) qualificação técnica; (b) capacidade de fornecimento e integração de 

“pacotes tecnológicos”; e (c) estrutura de financiamento e investimento. 

Na fase seguinte de definição conjunta do projeto (Joint Definition Phase), 650 

engenheiros, técnicos, especialistas da Embraer e dos parceiros selecionados reuniram-

se nas instalações da Embraer em São José dos Campos para produzir maquetes 

eletrônicas (electronic mock-up systems) de todos os aspectos estruturais e sistêmicos da 

aeronave.  

Para tanto, os requisitos de cada um dos sistemas da aeronave foram 

especificados, bem como os requisitos para integração funcional e física dos 

componentes a serem desenvolvidos e fabricados. Por tal motivo, a partir desta fase os 

parceiros de risco iniciaram a compra de equipamentos e os investimentos no 

desenvolvimento dos componentes (Figueiredo, 2008). 

Tendo em vista o grau extremo de cooperação exigido pelo modelo de parcerias 

estratégicas quando aplicado à indústria aeronáutica, a Embraer adotou a metodologia 

de “Desenvolvimento Integrado de Produto” (Integrated Product Development), no qual 

é possível realizar o desenvolvimento integrado e simultâneo de produtos com diversos 

parceiros utilizando times multidisciplinares para cada parte do projeto. Foram criados 
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times que se organizaram nas instalações da Embraer, literalmente, no formato de um 

avião. O objetivo era maximizar a cooperação e interação entre os participantes56.  

Os esforços da Embraer no sentido de aprofundar a cooperação com os 

fornecedores, agora parceiros estratégicos, evidenciam a profundidade das mudanças 

causadas pelo novo padrão de organização da produção industrial aeronáutica. 

Cassiolato (2000), por sua vez, identifica alguns dos ganhos (expressivos) de 

eficiência com o aprofundamento do modelo de parcerias de risco no projeto 

EMBRAER 170/190 na fase de desenvolvimento. Aproximadamente 18 meses de 

trabalho foram eliminados com a adoção do modelo de trabalho conjunto (entre 

Embraer e parceiros) e a utilização de softwares de design  das maquetes eletrônicas 

(v.g.: VCR e CAD). 

 

TABELA 3. EVOLUÇÃO DAS TECNOLOGIAS DE PRODUTO E PROCESSO 

Anos 80 
EMB 120 

Anos 90 
Família ERJ 145 

Anos 00 
Família 170/190 

Cadeia produtiva 
verticalizada 

Subcontratação de 
componentes e processos; 
parcerias de risco 

Adensamento e aumento da 
subcontratação; parceria de 
risco 

Projeto tradicional Engenharia simultânea com 
conexão em tempo real 

Engenharia cooperativa 
com co-localização 

“Mock-up” tradicional – 
modelo em madeira 

“Mock-up” eletrônico – 
imagem tridimensional em 
CAD/CAM 

“Mock-up” digital – 
tecnologia de realidade 
virtual; simulador de vôo 

Gestão tradicional de 

manufatura 

Kaizen, produção enxuta 

(“lean”) 

Kaizen, produção enxuta 

(“lean”) 

Processos convencionais de 

produção 

Automação na fabricação 

de peças 

Automação na fabricação 

de peças e montagem 

Fonte: Bastos (2006, p.85). 

 

 

 
                                                        
56 Stalk e Hout (1993) destacam a importância de uma organização dos fornecedores baseada numa 
estrutura física, o que reduziria o tempo de desenvolvimento do produto e melhoraria sua qualidade. O 
layout deve ser flexível e organizado de modo que os times responsáveis por um componente estejam o 
mais próximo possível. 
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* * * 

É possível afirmar que as práticas contratuais empregadas nos Programas ERJ 

145 e EMBRAER 170/190, quando analisadas segundo a teoria contratual clássica, não 

sugeririam nada de novo no “front”. Seriam um belo exemplo de uma série de contratos 

de risco que realizaram plenamente sua função econômica de projeção da troca no 

futuro e que viabilizaram um empreendimento que, em outras circunstâncias, 

provavelmente não teria sido realizado. 

Por esse raciocínio, uma parceria de risco consistiria em um contrato de risco 

entre duas partes contratantes (a Embraer e o respectivo fornecedor), minuciosamente 

detalhado acerca dos direitos e obrigação das partes, bem como sobre eventuais 

penalidades em caso de descumprimento contratual. O contrato estabeleceria de maneira 

muito clara o que estava sendo “comprado” pela Embraer e o que deveria ser fornecido 

pelos parceiros de risco, assim como o que estes receberiam em troca. Além disso, o 

contrato estabeleceria precisamente o tempo de duração da relação contratual entre as 

partes, os foros de resolução de possíveis litígios e de que maneira a relação deveria ser 

encerrada. Renegociar o que havia sido originalmente contratado seria simplesmente 

“impensável”, como um alto representante da Embraer afirmou em entrevista. 

À primeira vista, portanto, os contratos de risco firmados pela Embraer com seus 

parceiros seriam um claro exemplo de “contratação neoclássica”; isto é, uma troca 

projetada no futuro através de uma promessa inicial, a partir da qual todos os direitos e 

deveres da relação derivariam, admitindo-se, no entanto, algum grau de flexibilidade 

através de cláusulas de ajustamento57. 

Em suma, à primeira vista, estaríamos diante de um caso de relação contratual 

descontínua e presentificadora, na qual as partes estabelecem de maneira muito clara e 

específica o objeto de troca, o prazo em que a troca irá ocorrer e como ela irá ocorrer. 

Isto é, todo o iter contratual estaria previsto no contrato, fruto de um esforço para trazer 

ao presente – e para o contrato escrito – todas as circunstâncias e possibilidades futuras 

da relação contratual. 

Todavia, ao analisarmos os documentos históricos, os trabalhos científicos 

publicados e as informações coletadas nas entrevistas realizadas, algumas inquietantes 

questões ficaram evidentes. Levando em consideração as circunstâncias financeiras da 

Embraer à época e o grau de incerteza e risco que o projeto apresentava, por que a 

                                                        
57 Entrevista Embraer n.2. 
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Embraer selecionou como seus fornecedores mais importantes um grupo de empresas 

que tinha pouca ou nenhuma experiência no setor aeronáutico? Por que tais empresas 

decidiram investir centenas de milhões de dólares em um projeto de alta sofisticação 

tecnológica cujo resultado era significativamente incerto e para o qual elas não tinham 

expertise? A pergunta fundamental, portanto, é: que elemento gerou confiança e 

garantiu que o empreendimento fosse realizado? 

Do ponto de vista do contrato propriamente dito também se deve indagar: como 

é possível que um contrato minuciosamente detalhado, com especificações técnicas e 

custos detalhados estabeleça desde o momento de sua assinatura todos os aspectos de 

uma relação que, apenas para o período de desenvolvimento da aeronave, durou quatro 

anos de pesquisa e ajustes no projeto? 

Para investigar mais a fundo tais questões, a teoria contratual tradicional oferece 

um instrumental teórico de menor poder descritivo quando relações contratuais mais 

relacionais são o objeto de estudo. Por isso, é preciso olhar mais de perto, e com uma 

outra lente teórica. 

 

5. Uma abordagem relacional das Parcerias de Risco 

 

A tipologia proposta pela teoria dos contratos relacionais pode ser melhor 

compreendida se destacarmos a frequente oposição entre os elementos promissórios e os 

elementos não-promissórios nas relações contratuais. Nesse sentido, Ian Macneil sugere 

dois exemplos paradigmáticos. De um lado do espectro (contratos descontínuos), a 

compra de gasolina numa rodovia. No outro extremo do espectro (contratos relacionais), 

um casamento tradicional.  

No primeiro exemplo, uma compra e venda de gasolina entre estranhos, a 

transação é instantânea, completa e impessoal. No exemplo do casamento, por sua vez, 

a “troca” é realizada em diferentes níveis, de maneira contínua ao longo da relação, é 

profundamente pessoal e se desenvolve através de comunicação extensiva. Não é 

surpresa, portanto, que um contrato extremamente relacional como o casamento seja 

precedido de um longo período de namoro, conhecimento, comunicação, aquisição de 

confiança, noivado e estabelecimento de objetivos comuns de longo prazo (Macedo Jr, 

2006, p.127).  



  70 

Ademais, um casamento implica uma série de “cláusulas” abertas e 

indeterminadas relativas à divisão das tarefas domésticas, esforço pessoal em favor do 

bem-estar da família etc. Uma outra característica do casamento é que, a partir do 

momento em que o contrato é celebrado, há a certeza – ainda que implícita – de que 

ocorrerão revisões e mudanças nos termos originalmente acordados com o passar do 

tempo. 

A partir de tais exemplos, que representam em boa medida os dois extremos do 

espectro de “relacionalidade” das relações contratuais, e utilizando os sete elementos da 

transação contratual propostos por Macneil e Macedo Jr, analiso as relações contratuais 

que se estabeleceram entre a Embraer e seus parceiros de risco de acordo com a teoria 

dos contratos relacionais. Tais relações, por sua vez, iniciaram-se com o Programa ERJ 

145, mas só podem ser corretamente descritas e interpretadas se incorporarmos ao 

objeto de análise o projeto subsequente, o Programa EMBRAER 170/190. 

Dessa forma, a abordagem relacional do caso em estudo está estruturada 

segundo os sete elementos da transação contratual, a saber: 1) relações primárias e não-

primárias e número de participantes; (2) medida e especificidade da transação; (3) 

começo, duração e término; (4) planejamento; (5) divisão e compartilhamento de ônus e 

benefícios (cooperação e solidariedade) e fontes de apoio moral e econômico; (6) poder; 

(7) visão e expectativa dos participantes. 

 

5.1. Relações Primárias e não-Primárias 

 

Segundo Selznick e Broom,  existem três características básicas que distinguem 

as relações primárias das não-primárias: 1) a relação primária é uma resposta a pessoas 

integrais e não a segmentos. Nela, o caráter e a reputação da pessoa (‘background’) são 

levados em consideração; 2) na relação primária a comunicação é profunda e extensiva; 

3) por fim, neste tipo de relação, a satisfação do indivíduo é de grande importância 

(Selznick e Broom, 1977 apud MACEDO JR, 2007, p.128). A contrário senso, a 

compra de gasolina em uma rodovia entre dois estranhos (impessoalidade) 

desempenhando “papéis” muito claros (comprador-vendedor), constitui um bom 

exemplo de relação não-primária.  

Nos Programas ERJ 145 e EMBRAER 170/190, o processo de seleção dos 

parceiros e os critérios que balizaram a escolha, evidenciam claramente o objetivo por 
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parte da Embraer de estabelecer uma relação primária com tais fornecedores. Pode-se 

afirmar que uma das principais inovações, quiçá a principal, do modelo de Parcerias de 

Risco implementado pela Embraer foi a mudança na natureza do seu relacionamento 

com os fornecedores. Com efeito, do ponto de vista do espectro de “relacionalidade” 

das relações contratuais, as Parcerias de Risco representaram um significativo 

movimento no sentido de tornar as relações contratuais com determinados fornecedores 

especialmente relacional. 

As (difíceis) circunstâncias financeiras em que a Embraer se encontrava, bem 

como o fato de o projeto ERJ 145 representar uma aposta em um mercado que até 

mesmo as maiores empresas do setor à época tinham dúvidas acerca de seu real 

potencial, exigiram que a Embraer buscasse empresas com um perfil muito particular. 

Os Parceiros de Risco para o projeto seriam empresas sem maior tradição e expertise na 

indústria aeronáutica mas que, em alguma medida, aspiravam tornar-se fornecedores 

aeronáuticos ou aumentar sua reputação no mercado, no caso de empresas que já 

possuíssem alguma experiência prévia. 

Dessa forma, tanto do ponto de vista da Embraer quanto dos parceiros, ambos 

precisaram analisar profundamente a reputação de cada um, suas características e 

objetivos de longo prazo. Como analisaremos mais adiante, havia muito mais em jogo 

do que tão somente o contrato de fornecimento para uma determinada aeronave. Por um 

lado, a Embraer não estava escolhendo um grupo de fornecedores que poderiam ser 

trocados a qualquer tempo. Por outro lado, o investimento realizado e o risco assumido 

pelos parceiros representaram um esforço em busca de um objetivo maior. O nível de 

investimento mútuo, que extrapola a esfera financeira, representou o início de um 

relacionamento de parceria com potencial para se estender para futuros projetos, como 

de fato ocorreu.  

Tais elementos relacionais do empreendimento explicam a necessidade da 

Embraer estabelecer relações eminentemente primárias com os parceiros. A existência 

de comunicação extensiva, por sua vez, fica evidente ao constatarmos que, apenas para 

o desenvolvimento do projeto ERJ 145, as empresas trabalharam conjuntamente por 

aproximadamente quatro anos. 

Nesse sentido, tendo em vista o grau extremo de cooperação e confiança 

exigidos pelo modelo de parcerias de risco, a Embraer adotou a metodologia de 

“Desenvolvimento Integrado de Produto” (Integrated Product Development), na qual é 

possível realizar o desenvolvimento integrado e simultâneo de produtos com diversos 



  72 

parceiros utilizando times multidisciplinares para cada parte do projeto. Assim, para o 

desenvolvimento do projeto EMBRAER 170/190, foram criados times que se 

organizaram nas instalações da Embraer, literalmente, no formato de um avião, de modo 

a maximizar a cooperação e interação entre os participantes. 

 

5.2. Número de Participantes 

 

Em relação ao número de participantes, diferentemente dos contratos 

descontínuos puros nos quais na maior parte das vezes são duas partes com interesses 

opostos, o modelo de organização produtiva desenhado pela Embraer foi estruturado 

como uma rede de agentes e participantes na qual fornecedores de segundo nível 

(second tier suppliers) e empresas subcontratadas de terceiro nível (third tier suppliers), 

são coordenados pelos parceiros de risco (first tier suppliers).  

Dessa maneira, foi formada uma complexa teia de relações contratuais 

gerenciada por cada parceiro de risco em consonância com os termos acordados com a 

Embraer. A mudança no papel exercido pelos fornecedores de primeiro nível foi de tal 

ordem que estes passaram a ser denominados “integradores de sub-sistemas”. Como 

responsáveis por gerir seus próprios fornecedores e sua própria cadeia produtiva, os 

fornecedores de primeiro nível passaram a fornecer sub-sistemas completos a serem 

integrados pela Embraer na aeronave. 

Vale ressaltar que as parcerias de risco não apenas foram implementadas 

segundo esse novo modelo de gestão da cadeia produtiva, mas também repercutiram na 

dinâmica contratual entre os agentes econômicos. Uma vez que os fornecedores de 

primeiro nível tornaram-se responsáveis por sub-sistemas inteiros, bem como passaram 

a participar de maneira intensa do próprio processo de desenvolvimento da aeronave, as 

relações contratuais tornaram-se, na prática, uma rede complexa de contratos. Os 

contratos de fornecimento que outrora eram, em grande medida, descontínuos e 

bilaterais entre Embraer e fornecedor, passaram a repercutir entre si.  

Por exemplo, circunstâncias supervenientes tornaram um determinado 

componente mais pesado, mais caro, ou foi preciso reposicioná-lo na aeronave. 

Mudanças dessa natureza, naturalmente, repercutem seriamente no projeto como um 

todo e, consequentemente, no que foi originalmente acordado com outros fornecedores, 

visto que estes também precisarão realizar ajustes. Conforme entrevista com um 
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representante da Embraer58, tal interligação entre fornecedores, muitas vezes indireta, os 

obriga a negociar e ajustar os termos contratados com a Embraer. A forma com que tais 

ajustes ocorrem é objeto de análise na seção que trata das renegociações contratuais. 

No entanto, além dos vários participantes do arranjo contratual para desenvolver 

e fabricar a aeronave propriamente dita, a atuação de um terceiro agente foi decisiva 

para viabilizar o empreendimento. Desde 1995, o BNDES desembolsou um montante de 

aproximadamente US$ 7 bilhões por meio das mais diversas modalidades de 

financiamento, especialmente através de linhas de apoio à exportação dos produtos 

Embraer (MONTORO et al., 2009, p.15). 

Na primeira década após a privatização da Embraer isto significou um forte 

apoio estatal ao Programa ERJ 145. Em 16 de dezembro de 1996, o ERJ 145 foi 

homologado pela autoridade certificadora norte-americana FAA (Federal Aviation 

Administration) para a venda nos EUA. A Embraer, no entanto, entrou no mercado de 

jatos regionais com atraso. A concorrente canadense Bombardier já havia vendido 110 

aviões CRJ 500 ao longo dos últimos treze anos (BERNARDES, 2000, p.62). 

A primeira grande concorrência internacional entre o ERJ 145 e o CRJ 500 foi o 

contrato de fornecimento de mais de 150 aeronaves para as empresas americanas de 

transporte aéreo regional ASA e COMER, que pretendiam renovar a sua frota de aviões. 

De acordo com Bernardes:  

Apesar da clara preferência pelo ERJ 145, por suas virtudes técnicas e preço 
mais competitivo, a EMBRAER perdeu a concorrência para a Bombardier 
devido às condições de financiamento e juros mais competitivos para a 
compra destas aeronaves. Este episódio foi uma grande lição para a empresa 
e certamente para o governo brasileiro e os seus formuladores de políticas. 
Ficou claro que não basta ter o melhor produto, preço e tecnologia, 
acreditando que conseguirá vendê-lo no mercado mundial, se a empresa não 
têm como financiá-lo em condições de igualdade com as concorrentes 
(BERNARDES, 2000, p.62). 

 

Até então, as linhas de financiamento do BNDES destinadas à indústria 

aeronáutica nacional destinavam-se em grande parte para o desenvolvimento 

tecnológico, ao passo que a comercialização externa dos produtos não era considerada 

prioritária na destinação de recursos para o setor. As concorrentes da Embraer, por outro 

lado, se valiam de apoio governamental, empresas de leasing e financiadoras que 

mantinham reservas suficientes para apostar na comercialização de negócios de risco.  

Diante deste cenário, e tendo em vista as grandes dificuldades enfrentadas pela 

                                                        
58 Entrevista Marcelo Embraer n.3. 
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Embraer para obter entre os bancos brasileiros garantias de crédito em prazos e taxas de 

juros de longo prazo competitivos para seus clientes-compradores, a Embraer e o 

BNDES firmaram uma parceria inédita para criar modalidades mais ativas de 

financiamento às vendas no mercado externo (Bernardes, 2000, p.62)59. 

O BNDES, então, passou a conceder empréstimos e a realizar aportes de capital 

para, em seguida, iniciar um agressivo programa de financiamento às vendas das 

aeronaves, complementado por recursos do Orçamento da União – o chamado programa 

PROEX-Equalização. Tal apoio foi decisivo tanto na fase inicial de vendas do programa  

                                                        
59 De acordo com o BNDES (MONTORO et al., 2009, p.18-19), a venda de aeronaves comerciais 
normalmente está associada a financiamentos de longo prazo (12 a 15 anos), em virtude de a vida útil de 
uma aeronave ser superior a 25 anos. A ausência de financiamento, ou sua oferta a taxas de juros muito 
acima das do mercado (ou da concorrência) afetam de forma significativa o valor das prestações, o valor 
presente líquido (VPL) da aeronave e, portanto, a competitividade do produto da Embraer. 
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ERJ 145, quanto nos anos seguintes ao atentado terrorista de 11 de setembro de 2001, 

nos Estados Unidos – que causou severa redução na liquidez e nos financiamentos 

privados para companhias aéreas (MONTORO et al., 2009, p.18-19).  

As relações contratuais nos programas ERJ 145 e EMBRAER 170/190, portanto, 

afastam-se significativamente do paradigma de contratação descontínua. A formação de 

relações primárias e a presença de terceiros como o BNDES indicam o forte caráter 

relacional das práticas contratuais no caso em estudo. Nesse sentido, como afirma 

Macedo Jr (2006, p.129), o surgimento de uma verdadeira rede de agentes e 

participantes aumenta substancialmente a complexidade interna das relações 

 
O CHEQUE DE UM BILHÃO DE DÓLARES E A SALVAÇÃO DA EMBRAER 

Em 1996, na Feira de Farnborough na Inglaterra, a Embraer 
obteve o primeiro êxito comercial de peso com o ERJ 145. Foram 
vendidos 200 ERJ 145 para a empresa norte-americana Continental 
Express, sendo 25 vendas firmes, no valor de US$ 375 milhões e 
opções de compra para mais 175 aeronaves. 

Foi, no entanto, em 1997, no Salão Aeronáutico de Le Bourget, 
na França, após uma disputa dramática com a Bombardier, que a 
Embraer conquistou o maior contrato de fornecimento de aviões de sua 
história. A companhia aérea American Airlines era a única companhia 
norte-americana que ainda não havia assinado um contrato para compra 
de grandes volumes de jatos para vôos regionais nos últimos anos. As 
duas outras maiores concorrentes, Northwest e Delta Airlines, já 
haviam renovado suas respectivas frotas com aeronaves Bombardier. A 
perda da concorrência pela Embraer dos contratos de fornecimento para 
as empresas ASA e COMER tornou o contrato com a American 
Airlines de importância crítica. À época, considerava-se que a perda 
deste contrato poderia ser fatal para a sobrevivência da empresa. 

O contrato previa a encomenda de aproximadamente US$ 1 
bilhão para a exportação de 67 jatos ERJ 145, destinados à subsidiária 
da American Airlines, a empresa aérea regional American Eagle. Na 
transação estavam incluídos o fornecimento de peças de reposição e 
assistência técnica. As vendas firmes envolveram negócios de US$ 1,6 
bilhão e as opções de compra alcançaram US$ 3,3 bilhões, que 
deveriam ser cumpridas por sete anos. Segundo Bernardes (2001, p.62), 
os contratos com a American Airlines e Continental Express 
representaram a consolidação do processo de recuperação e 
consagração da empresa no mercado internacional de transporte aéreo 
regional (commuters). 
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contratuais. Ao organizar sua cadeia produtiva para os referidos programas em redes de 

produção, a Embraer passou a coordenar um complexo de relações contratuais 

envolvendo uma multiplicidade de agentes. As networks de produção, por sua vez, 

exigem cada vez mais elementos de confiança pessoal entre os agentes envolvidos na 

transação.  

Coube, portanto, à Embraer gerar confiança no âmbito do projeto, seja por meio 

de sua reputação como integradora de aeronaves, seja por meio da participação do 

BNDES. Isto é, os parceiros foram constantemente instados pela Embraer a se adaptar, 

negociar e chegar a um consenso que atendesse, em alguma medida, não apenas o 

interesse de todos mas, sobretudo, que atendesse às exigências de performance da 

aeronave.  

Em última instância, o compromisso (e a relação de confiança) dos parceiros era 

com a Embraer e com o resultado final do projeto; no entanto, o modelo de co-

desenvolvimento implementado pela Embraer, no qual todos os parceiros participaram 

continuamente do projeto em São José dos Campos, criou uma necessária relação de 

confiança mútua entre as partes. Isto ficou mais evidente no projeto EMBRAER 

170/190, quando os parceiros enviaram equipes de engenheiros, técnicos e gestores à 

sede da Embraer para participar do processo de desenvolvimento da aeronave. 

O BNDES, por sua vez, sob uma perspectiva contratual clássica, não faria parte 

dos contratos de parcerias de risco realizados pela Embraer. Para a teoria contratual 

clássica, as relações contratuais da Embraer com seus fornecedores se  esgotariam nos 

contratos de risco firmados com cada um dos parceiros. Em outras palavras, sob a lente 

contratual clássica estaríamos diante de uma série de contratos bilaterais, monádicos, 

muito bem geridos pela Embraer. 

O que este trabalho procura demonstrar é que, ainda que um terceiro agente 

como o BNDES não fosse formalmente parte do contrato, este simplesmente não 

existiria sem a presença deste terceiro agente. Isto porque, sem a atuação do BNDES 

não haveria a redução de desconfiança necessária acerca da viabilidade comercial do 

empreendimento, especialmente nos moldes propostos pela Embraer. Nesse sentido, um 

representante do BNDES60 afirmou que, por mais que não houvesse participação direta 

do banco nas fases iniciais do projeto, é certo que as empresas sabiam do apoio estatal 

                                                        
60 Entrevista BNDES 2. 
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ao projeto, o que foi considerado uma garantia em relação ao sucesso comercial do 

projeto. 

Como mencionado anteriormente, um dos critérios determinantes para a seleção 

dos parceiros de risco era sua confiabilidade (trust e reliance), seja do ponto de vista de 

sua capacidade técnica de desenvolver os produtos quanto do ponto de vista de sua 

reputação e grau de comprometimento com o objetivo final do projeto. Com efeito, as 

formas de organização em networks de produção dependem cada vez mais do elemento 

confiança para realização de projetos e transações61. 

Todavia, se a capacidade técnica e confiabilidade (reliance) eram tão 

fundamentais para o projeto, como explicar a escolha de fornecedores sem tradição no 

setor? A resposta encontra-se no que efetivamente foi trocado/transacionado nas 

relações de parceria de risco.  

 
5.3. Medida e Especificidade da Transação 

 

O segundo elemento da transação contratual (medida e especificidade) também 

diferencia substancialmente os tipos ideais de contratos (descontínuos x relacionais) que 

adotamos como pólos no espectro de tipos contratuais. Por um lado, no pólo contratual 

descontínuo, o objeto a ser transacionado costuma ser facilmente monetizado, é possível 

quantificar em dinheiro com certa facilidade o valor do que está sendo transacionado 

(MACEDO JR, 2006, p.130). Os contratos relacionais, por sua vez, envolvem 

frequentemente a troca de valores de difícil quantificação monetária. 

Nesse sentido, por exemplo, contratos de cooperação tecnológica muitas vezes 

são firmados com objetivos que transcendem o objeto imediato da transação. O acesso a 

novos mercados e o aumento de poder em mercados nos quais a empresa já atua 

(objetos e valores dificilmente monetizáveis) costumam motivar a realização de 

contratos dessa natureza. Ademais, em contratos mais relacionais há uma certa 

incomensurabilidade na equivalência das trocas projetadas para o futuro. Especialmente 

em contratos de longa duração, é simplesmente impossível determinar a priori com 

exatidão o que as partes obterão durante e ao término da relação contratual. 

                                                        
61 Cf. Steven C. Hackett, “Is relational exchange possible in the absence of reputations and repeated 
contact? In: The Jounal of Law, Economics and Organization, 360, 10, 1994. 



  78 

Dessa forma, para analisar o arranjo contratual formado para os programas ERJ 

145 e EMBRAER 170/190, é fundamental compreender de que maneira a Embraer 

trabalhou este segundo elemento da transação contratual. Com efeito, por mais 

minuciosos que fossem os contratos de risco, foi justamente o aspecto incomensurável 

do que seria transacionado nas parcerias de risco que exerceu um papel crucial na 

atração de fornecedores/parceiros para o negócio, bem como na estratégia de 

apropriação de tecnologias dos parceiros62. 

Como assinala Bernardes (2000, p.56), o desenho contratual das parcerias de 

risco no programa ERJ 145 permitiu que a Embraer passasse por um precioso processo 

de aprendizagem. A experiência permitiu à empresa brasileira desenvolver expertise na 

coordenação de redes empresariais, na gestão dos contratos com os fornecedores, dos 

prazos e fluxos de peças e componentes, bem como dos ciclos de trabalho e controle de 

qualidade dos produtos. Em suma, o arranjo contratual empregado para o programa ERJ 

145 causou uma série de mudanças organizacionais e relacionais que influenciaram 

profundamente a cultura empresarial da Embraer. 

O impacto de tais transformações na organização da produção da Embraer pode 

ser visualizado na redução do tempo de fabricação de uma aeronave, que caiu de 8 para 

3,1 meses, entre 1996 e 2004 (MONTORO et. al., 2009, p. 43). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
62 Entrevista Embraer Herrerin 
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GRÁFICO 4. 

 

 

Os projetos comerciais de desenvolvimento e produção de aeronaves em 

parceria com fornecedores internacionais, tradicionalmente vistos com certa 

desconfiança durante o período estatal da empresa, tornaram-se a partir do programa 

ERJ 145, modelo de organização produtiva em face dos desafios do mercado 

contemporâneo. A importância desse modelo ficara evidente não apenas em razão de 

suas vantagens financeiras ou pela possibilidade de compartilhamento de incertezas etc, 

mas, também, por ter se mostrado um poderoso instrumento de apropriação de 

tecnologias de parceiros. Além disso, sob a perspectiva dos parceiros, a parceria de 

risco foi uma fantástica “vitrine” para seus produtos e, consequentemente, um meio de 

acesso a novos mercados e clientes. 

De modo que, tais contratos de risco projetaram trocas muito mais abrangentes 

do que a perspectiva contratual clássica poderia descrever. Neste sentido, caracterizar as 

parcerias de risco do caso em análise simplesmente como contratos nos quais foram 

realizadas promessas de prestação de serviços e fornecimento de componentes para uma 

determinada aeronave em troca de remuneração pecuniária significaria, no mínimo, 

omitir uma parte significativa da relação contratual. Mais adequado seria afirmar que, 
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sob a perspectiva contratual clássica, produz-se um retrato distorcido de tais práticas 

contratuais, tendo em vista que os elementos relacionais exercem um papel tão ou mais 

relevante do que a promessa firmada nos contratos escritos. 

Em verdade, a própria experiência contratual das parcerias de risco no programa 

ERJ 145, conforme observam Montoro et al. (2009, p.41-42), significou um 

aprendizado fundamental para a Embraer poder realizar o desenho dos contratos 

seguintes no programa EMBRAER 170/190. Conforme demonstrado, a Embraer 

desenvolveu a capacidade de gerir contratos em rede, o que contribuiu para o 

estabelecimento e cumprimento de prazos mais rígidos com os fornecedores, cálculos 

de custos e estudos de mercado mais precisos e sofisticados, e, em última instância, uma 

estrutura produtiva muito mais eficiente. 

Do ponto de vista dos parceiros de risco, sua remuneração também não se 

restringiu à participação nos lucros e aos valores contratados para o fornecimento de 

componentes. A parceria com a fornecedora espanhola Gamesa, responsável por 

fabricar a asa do ERJ 145, é um bom exemplo disso. A Embraer repassou para a 

empresa estudos preliminares e uma concepção adiantada da asa da aeronave. A 

empresa espanhola, por sua vez, modificou e melhorou a concepção da asa (integrou-a à 

carenagem), o que representou uma substancial economia de custos. Isto foi resultado 

de um processo intenso de cooperação que se estendeu a ponto de a Embraer transferir 

seus funcionários do setor de fabricação de asas para os quadros da Gamesa (Montoro et 

al., 2009, p.42).  

Com o sucesso das aeronaves ERJ 145 e o crescimento da carteira de pedidos, a 

Gamesa precisou redimensionar os investimentos, duplicando os ferramentais utilizados 

e a contratação de mão-de-obra. O fato de que 100% da mão-de-obra selecionada no 

processo de contratação de pessoal foi composta por brasileiros e ex-funcionários da 

Embraer demonstra o grau de interação e cooperação que ia muito além da relação 

contratual de fornecimento de componentes. Nesse sentido, além de trabalhar na 

produção, tais funcionários participaram do processo de formação e treinamento de 

mão-de-obra para a Gamesa. Durante a fase inicial do programa, a empresa espanhola 

contratou mais de 300 funcionários brasileiros para se dedicar ao projeto (Bernardes, 

2000, p.64). 

Na parceria com a fornecedora C&D Interiors também ocorreu um processo 

significativo de aprendizado interativo. Com a empresa norte-americana, encarregada de 

fabricar os interiores das aeronaves, a Embraer aprimorou a capacidade de diversificar 
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seus produtos finais. Tais competências mostraram-se especialmente relevantes alguns 

anos depois quando a Embraer decidiu competir no mercado de jatos executivos, 

particularmente sensível à capacidade de diversificação do produto final. Por outro lado, 

a interação com a Embraer proporcionou a C&D Interiors uma produção 

substancialmente mais rápida ao se adequar aos padrões produtivos da empresa 

brasileira; a C&D conseguiu reduzir seu período de entrega que originalmente variava 

de oito a dez meses para dois a três meses. 

A belga Sonaca, responsável pela fabricação de partes da fuselagem, também 

participou do desenvolvimento do produto, ainda que de maneira menos intensa. No 

entanto, o relacionamento com a empresa belga, de notório rigor no planejamento de 

sua produção, impôs à Embraer a elaboração de um projeto mais rigoroso de seus 

próprios produtos (Montoro et al., 2009, p.42). 

Cumpre ressaltar que um dos ativos da Embraer que atraíram as empresas 

estrangeiras para um empreendimento dessa natureza foi a reputação da fabricante 

brasileira na indústria aeronáutica. Na realidade, participar do desenvolvimento de um 

projeto de uma fabricante aeronáutica de renome era uma oportunidade de absorver 

tecnologias aeronáuticas especificas e, sobretudo, vincular seu nome a um projeto que 

lhes garantiria status no mercado internacional de fornecedora aeronáutica (Bernardes, 

2000, p.68). 

Em outras palavras, o modelo de parcerias de risco foi uma oportunidade para 

empresas como a espanhola Gamesa e a chilena ENAer, que possuíam participação 

marginal na indústria aeronáutica, de adquirir know-how e desenvolver 

significativamente seu capital tecnológico no setor aeronáutico. É significativo que tais 

empresas conseguiram avançar na cadeia produtiva em projetos posteriores  fornecendo 

partes e serviços de maior valor tecnológico agregado (Montoro et al., 2009, 83). 

Dessa forma, o processo de co-desenvolvimento gerou “ganhos” para ambas as 

partes. Monetizar os frutos de tais relações contratuais não é apenas algo de difícil 

realização, mas também de duvidosa utilidade. Por se tratar de uma relação contratual 

que sequer se encerra no programa ERJ 145, a dinâmica da análise de tais práticas 

contratuais deve ser oposta à lógica instantânea e presentificadora adotada pela teoria 

contratual clássica. 

 
 



  82 

 

III. ARRANJOS CONTRATUAIS E DESENVOLVIMENTO: O DIREITO 

CONTRATUAL COMO INSTRUMENTO DE ENGENHARIA INSTITUCIONAL 

 

1. Imersão social, arranjos institucionais e desenvolvimento 

 

A trajetória da Embraer, desde sua fundação, foi marcada pelo emprego de 

arranjos contratuais relacionais, os quais exerceram um papel importante para viabilizar 

os projetos da empresa. As dificuldades de operar em um país em desenvolvimento 

como o Brasil (tais como condições menos favoráveis de financiamento, frágil cadeia 

produtiva, baixo investimento em compras militares), exigiram da Embraer uma 

capacidade de criar arranjos contratuais que contornassem tais obstáculos. Procuramos 

mostrar neste capítulo como essa necessidade histórica de adaptação resultou em um 

importante aprendizado institucional sobre como desenhar contratos mais adequados 

aos objetivos da empresa. 

 Para ilustrar esse argumento, selecionamos três exemplos de arranjos 

contratuais que forneceram importantes lições, a saber: (i) os acordos de licenciamento 

com a empresa norte-americana Piper Aircraft, realizados nos primeiros anos de 

existência da Embraer; (ii) as relações de subcontratação com pequenos fornecedores 

brasileiros após a privatização da empresa; e (iii) a parceria de risco com a fornecedora 

alemã de trens de pouso Liebherr, que deu origem à joint venture ELEB, e que é 

considerada o arranjo contratual de maior sucesso do ponto de vista do adensamento da 

cadeia produtiva aeronáutica nacional. 

O tema dos arranjos institucionais e sua relação com o desenvolvimento tem 

sido objeto de numerosos estudos; os teóricos da escola da nova economia institucional, 

em particular, dedicaram especial atenção à questão, e sua abordagem passou a 

dominar, em boa medida, os termos do debate (ver, por exemplo, WILLIAMSON, 

1975, 1979, 1981; e ALCHIAN e DEMSETZ, 1973).  

O argumento geral sustentado por tais teóricos é o de que as instituições e os 

arranjos contratuais, previamente considerados como o resultado casual de forças 

históricas, sociais, legais ou políticas, são melhor interpretados como sendo soluções 

eficientes para determinados problemas econômicos. Assim, o risco de os agentes 

econômicos agirem de forma oportunista ou de má-fé seria evitado por arranjos 
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institucionais inteligentes capazes de tornar esse tipo de comportamento custoso demais 

para as partes. 

Vale dizer, em ambientes de maior incerteza, onde são necessários investimentos 

específicos à transação –  como dinheiro, tempo e know-how –, os agentes econômicos 

provavelmente optariam por internalizar tais transações em empresas hierarquicamente 

organizadas. Por outro lado, nos casos em que as transações não se repetem ao longo do 

tempo, e que não exigem investimentos específicos à transação, seria mais provável que 

as empresas optassem por realizá-las via mercado. 

Existiriam dois motivos para a interiorização de determinadas transações em 

organizações hierárquicas. Em primeiro lugar, os agentes econômicos não seriam 

capazes de antecipar adequadamente todos os eventos e contingências inerentes ao 

estabelecimento de relações contratuais de longo prazo – o que Williamson denominou 

“racionalidade limitada”. Com a interiorização de tais transações, não seria mais 

necessário antecipar todas as contingências futuras; estas seriam resolvidas no interior 

de “estruturas de governança” da empresa, o que evitaria significativos custos de 

transação em negociações complexas entre as partes. 

A segunda razão para os agentes econômicos optarem pela organização em 

hierarquias seria o risco da conduta oportunista63. Tal tipo de comportamento seria 

mitigado e restringido pelas relações de hierarquia e autoridade dentro da empresa, bem 

como pela suposta maior proximidade entre as partes, uma vez que ambas estariam 

contidas em uma entidade corporativa comum. Ademais, os conflitos entre empresas 

independentes costumam ser dispendiosos e desgastantes para as partes; a organização 

hierárquica seria capaz de resolver muitos desses conflitos de maneira mais eficiente 

recorrendo à força da autoridade (WILLIAMSON, 1975, p.30). 

Os economistas neo-institucionalistas, portanto, entreabrem uma porta para a 

análise das influências da estrutura social sobre o comportamento do mercado. Todavia, 

tal análise tem um caráter excepcional, deixando de avaliar o quanto as relações 

contratuais estão imersas em sistemas mais abrangentes de relações sociais.  

Nesse sentido, Granovetter, em trabalho clássico da sociologia econômica 

(2009), ressalta que tais arranjos institucionais não produzem, necessariamente, 

confiança, mas, em vez disso, representam um substituto funcional para ela. Vale dizer, 

                                                        
63 O termo “oportunismo” é aqui empregado como a busca racional do beneficio próprio, em que os 
agentes econômicos utilizam todos os meios disponíveis (até mesmo ilícitos) para alcançar seus objetivos 
e desejos. 
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a abordagem neo-institucionalista estaria relacionada ao que poderia se chamar de um 

conceito sub-socializado da ação humana, isto é, os teóricos neo-institucionalistas não 

considerariam que as relações pessoais (e entre empresas) concretas, e as obrigações 

delas decorrentes, pudessem funcionar como elementos desencorajadores da má-fé, 

independentemente dos arranjos institucionais existentes. 

Tais teóricos filiam-se à tradição utilitarista, que pressupõe dos indivíduos um 

comportamento racional e de interesse pessoal minimamente afetado pelas relações 

sociais. Assim, sob uma perspectiva mais ampla, tanto a literatura econômica clássica 

como a neoclássica, estariam baseadas em uma concepção atomizada e sub-socializada 

da ação humana, que, por hipótese, rejeitaria todo impacto da estrutura social e das 

relações sociais sobre a produção, a distribuição e o consumo.  

Com efeito, o conceito econômico de mercado competitivo, no qual nenhum 

produtor ou consumidor é capaz de influenciar significativamente a demanda ou a oferta 

agregada, ilustra claramente o grau de descontinuidade esperado desse tipo de relação 

econômica, como observa Albert Hirschman: 

[...] grandes números de compradores e vendedores orientados pelos preços e 
munidos de informações perfeitas [...] e funcionam sem nenhum contato 
humano ou social prolongado entre as partes. Em condições de concorrência 
perfeita, não há espaço para barganhas, negociações, objeções ou ajustes 
mútuos, e os vários operadores que chegam a acordos não devem estabelecer 
relações contínuas ou duradouras e, em consequência disso, conhecer bem 
uns aos outros (HIRSCHMAN, 1982, p.1473 in GRANOVETTER, 2009, 
p.36). 

 

Em verdade, a atomização social é um pré-requisito dos mercados perfeitamente 

competitivos; mesmo quando a teoria econômica neoclássica incorpora as relações 

sociais na análise, trata-se de uma análise descolada da história dessas mesmas relações 

e de sua posição relativamente a outras relações. Para os economistas, o comportamento 

dos atores resultaria tão somente de suas posições formais e do conjunto de papéis por 

ele exercidos. Portanto, ignorar o que Granovetter denomina imersão histórica e 

estrutural das relações importaria produzir uma descrição deficiente e, por vezes, 

equivocada do comportamento econômico. 

Nas palavras de Granovetter (2009, p.39-40), no mundo real “os atores não se 

comportam nem tomam decisões como átomos fora de um contexto social, e nem 

adotam de forma servil um roteiro escrito para eles pela intersecção específica de 

categorias sociais que eles porventura ocupem. Em vez disso, suas tentativas de realizar 
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ações com propósito estão imersas em sistemas concretos e contínuos de relações 

sociais”.  

O argumento da “imersão” (“embeddedness”), destaca o papel das relações 

sociais pessoais concretas e as estruturas (ou “redes”) dessas relações como elementos 

geradores de confiança e de desencorajamento da má-fé entre as partes. Nesse sentido, o 

fato de que a maioria dos indivíduos prefere contratar com pessoas de reputação 

conhecida é significativo; parece sugerir que poucos estão, de fato, dispostos a confiar 

na moralidade generalizada da sociedade ou nos dispositivos institucionais (substitutos 

funcionais da confiança). 

Tomemos como exemplo o caso dos diamantes preciosos, como relatado por 

Yoram Ben-Porath (1980, p.6). Como explicar transações de bens preciosos como 

diamantes, que são realizadas por meio de um mero aperto de mãos? Com efeito, para 

compreender o funcionamento desse tipo de mercado, as transações não podem ser 

analisadas de maneira isolada, descontínua de outras transações passadas e futuras. É 

preciso incluir na análise o fato de que aquela venda de diamante em particular está 

inserida em uma comunidade fechada de negociantes de diamantes, que monitoram de 

perto o comportamento uns dos outros. Dessa forma, é evidente como o aspecto 

reputacional exerce um papel crucial em relações econômicas inseridas em redes 

densamente interligadas. Em tais circunstâncias, a facilidade com que comportamentos 

oportunistas são rapidamente divulgados e punidos entre os membros da rede garante 

que os padrões de normatividade internamente estabelecidos sejam respeitados. 

Não é por outro motivo que, ao analisar determinadas relações contratuais sob o 

paradigma da descontinuidade, alguns comportamentos podem parecer ingênuos, 

altruístas ou mesmo irracionais. É justamente a dimensão da continuidade da relação 

contratual –  que transcende o conceito promissório e descontínuo de contrato – que 

evidencia a presença de outros importantes projetores da troca (não-promissórios) na 

relação, sendo a própria continuidade um deles. 

Portanto, entendemos que o aparato conceitual fornecido pela abordagem 

relacional, bem como a perspectiva da imersão social e histórica de tais relações 

(“embeddedness”) joga luz em aspectos relevantes que permitem obter uma descrição 

mais rica e precisa dos arranjos contratuais analisados. 

Assim, na seção seguinte, valemo-nos de três exemplos paradigmáticos, para 

ilustrar como a Embraer aprendeu a desenhar contratos que viabilizassem seus projetos 
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e que também auxiliassem seus objetivos de longo prazo. Isto é, seja para ter acesso a 

novos mercados, seja para absorver tecnologias militares e civis estratégicas, seja para 

adensar a indústria aeronáutica nacional, os desenhos contratuais empregados foram 

sendo adaptados e aperfeiçoados para a consecução de tais objetivos. 

 

2. Aprendizado institucional e desenhos contratuais 

2.1. O acordo de cooperação com a Piper Aircraft 

 

No início da década de 1970, com o forte aumento das importações brasileiras 

de aeronaves leves64, o regime militar brasileiro começou a buscar alternativas para 

instalar uma linha de montagem de aeronaves leves que concorresse com os aviões 

importados norte-americanos e europeus. Desenvolver uma nova aeronave não era uma 

opção para o governo brasileiro, que desejava uma solução imediata para o problema do 

déficit na balança comercial causado pelo crescimento de tais importações. 

Dessa forma, através da ainda estatal Embraer, o Governo Federal optou pela 

estratégia de obter licenças de fabricação de algum dos maiores fabricantes de 

aeronaves leves do mundo para a fabricante brasileira. Participaram da negociação as 

três principais fabricantes mundiais de aviões leves: Cessna, Beech e Piper Aircraft. 

Conforme observa Drouvot (1994, p.143), um dos objetivos da Embraer na realização 

desse contrato era avançar na política de desenvolvimento tecnológico aeroespacial, 

estabelecida pelo governo brasileiro como uma de suas prioridades estratégicas e de 

segurança nacional. Para isso, um dos principais critérios no processo de seleção foi o 

grau de transferência de tecnologia que a empresa escolhida deveria estar disposta a 

compartilhar. 

Apesar de dominar o mercado brasileiro com mais de 60% de participação de 

mercado no Brasil, a Cessna foi preterida pela Embraer em favor da proposta da Piper 

Aircraft. A menor participação de mercado da Piper no Brasil seria um dos motivos para 

sua escolha. A pequena participação de mercado da empresa norte-americana no Brasil 

e seu desejo de avançar no mercado nacional explicariam uma maior “maleabilidade” 

da empresa nas negociações com a Embraer (DROUVOT, 1994, p.143). Pelo acordo de 

                                                        
64 Em 1972, foram importados cerca de 250 aviões leves para o Brasil, em 1973 houve um aumento de 
mais de 100%, nas importações (Vector, 2009). Em 1974, esse montante cresceu ainda mais, quando 726 
aviões foram importados apenas dos Estados Unidos em transações no valor de US$ 600 milhões 
(Drouvot, 1994). 
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cooperação industrial, a empresa norte-americana autorizou e forneceu os meios para a 

produção de 5 modelos de aeronaves: três monomotores e dois bimotores65 (VECTOR, 

2009). 

É importante destacar o fato de que as propostas das duas outras empresas 

derrotadas (Cessna e Beech) possuíam um caráter contratual mais descontínuo, ao passo 

que a Embraer optou justamente por selecionar a empresa disposta a estabelecer um tipo 

de relação contratual significativamente mais relacional. A fabricante Beech, por 

exemplo, exigia que a Embraer continuasse a importar as peças fabricadas nos Estados 

Unidos e não estava disposta a realizar qualquer tipo de transferência de tecnologia 

relevante e efetiva. A Cessna, por sua vez, propunha um tipo de relação muito mais 

rígida, onde as possibilidades de alterações técnicas no produto, bem como de 

renegociação e adaptação que atendessem às circunstâncias locais durante a relação 

eram completamente vedadas. 

Pelo acordo firmado entre Embraer e Piper, a empresa norte-americana se 

comprometia a ceder o know-how necessário para a fabricação das peças e para a 

montagem das aeronaves e assegurava o controle de qualidade da produção em 

território brasileiro. Além disso, a Piper ofereceria sua rede de distribuição para facilitar 

as exportações das aeronaves fabricadas em parceria com a Embraer. Em contrapartida, 

a empresa seria remunerada por seus direitos sobre os componentes (royalties) 

fornecidos para a Embraer (DROUVOT, 1994, p.144). 

Por fim, a Piper comprometia-se a aumentar a taxa de integração nacional dos 

produtos em três etapas, a saber: 

• Etapa 1: Envio de estruturas completas (v.g. fuselagem, trem de pouso, 

asas etc) para montagem e instalação do conjunto dos sistemas; 

• Etapa 2: A Embraer passa a fabricar certas estruturas no Brasil com a 

participação de cerca de 50 subcontratados nacionais; 

• Etapa 3: O conjunto do avião passa a ser concebido no Brasil, exceto os 

componentes mais sofisticados. A etapa 3 foi atingida para a fabricação 

dos monomotores a partir de 1977. 

 

                                                        
65 As aeronaves fabricadas foram: monomotores - PA-28-235 Pathfinder (EMB-710C Carioca), PA-28R-
200 Arrow II (EMB-711C Corisco) e PA-32-300 Cherokee Six (EMB-720C Minuano); bimotores - PA-
34-200T Seneca (EMB-810C Seneca II) e PA-31-350 Navajo Chieftain (EMB-821 Navajo). 
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Tendo em vista o fato de que a Piper Aircraft possuía uma pequena participação 

no mercado brasileiro e a Embraer, por sua vez, era uma nova entrante no mercado, o 

Governo brasileiro aumentou o imposto de importação de 7% para 50% para esse tipo 

de aeronave. Além disso, passou a aplicar a lei do similar nacional, de 1980, que proibia 

a importação de produto equivalente ao fabricado no Brasil em condições de quantidade 

e qualidade satisfatórias. 

 As aeronaves exportadas pelas concorrentes norte-americanas foram 

diretamente atingidas por tais medidas. As vendas no Brasil da líder Cessna caíram de 

mais de 400 aviões em 1973 para apenas 5 unidades em 1976. O sucesso desse arranjo 

contratual pode ser visto nitidamente no gráfico sobre a evolução das exportações da 

Embraer nos 10 anos seguintes ao início da relação com a Piper Aircraft66. 

 

GRÁFICO 5. 

Fonte: Drouvot (1994). 

 

Para Ozires Silva, fundador da Embraer, a política de acordos de cooperação 

com empresas estrangeiras que dominavam tecnologias de ponta era uma estratégia 

absolutamente necessária para o desenvolvimento da Embraer. Nesse sentido, a 

fabricação de aviões e componentes sob licença de outros fabricantes permitiu à 

                                                        
66 Entre 1975 e o final de 1979, mais de 1.000 aeronaves da linha Piper foram montadas (VECTOR, 
2009). 
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empresa absorver importantes tecnologias produtivas (técnicas de montagem, 

organização de linhas de produção, controle de qualidade etc) para a produção seriada 

de aeronaves (DROUVOT, 1994, p.151). 

O acordo de cooperação com a Piper Aircraft foi uma das primeiras experiências 

em que a Embraer se valeu de um esforço de engenharia contratual para viabilizar uma 

relação contratual em termos mais favoráveis aos seus interesses. A importância da 

participação do governo brasileiro, regulando o mercado e criando incentivos à 

produção nacional, bem como a escolha de um parceiro de perfil adequado, foram lições 

fundamentais aprendidas pela Embraer sobre como desenhar contratos na indústria 

aeronáutica. Vale dizer, tanto a dimensão do papel do Estado em contratos aeronáuticos 

quanto a consciência da dinâmica de poder entre as partes numa relação de longo prazo, 

representam dois aspectos fundamentais na trajetória de aprendizado institucional da 

empresa. 

O Estado brasileiro continuou a exercer um papel fundamental nos contratos 

celebrados pela Embraer nas décadas seguintes. As encomendas do Ministério da 

Aeronáutica garantiram a demanda necessária para as primeiras aeronaves fabricadas 

pela Embraer: 80 aviões civis Bandeirantes e 112 Xavantes – aviões militares fruto de 

um acordo de licença de produção com a fabricante italiana Aermacchi SPA 

(DROUVOT, 1994, p.152). Em um período em que a Embraer não possuía reputação 

internacional, seus primeiros projetos de aeronaves precisaram ser desenvolvidos 

apoiados por arranjos contratuais que tivessem a participação do Estado brasileiro na 

condição de “garantidor do negócio”; as compras da Administração Federal criaram 

uma demanda que permitiu à Embraer alcançar as economias de escala na produção que 

tornaram a fabricação das aeronaves viável economicamente67. 

                                                        
67 Conforme observa Drouvot (1994, p.152-153) “o êxito do Bandeirante no mercado norte-americano 
explica-se pelo caráter público da empresa EMBRAER (SAATHY, 1985). Dotada do apoio incondicional 
do Estado, essa empresa dispunha de todo o espaço para consagrar investimentos importantes em projetos 
de risco. Diferentemente de uma empresa privada, sua vocação não era obter uma rentabilidade a curto 
prazo, mas, sim, participar da expansão de uma indústria nacional. Em situação de quase-monopólio no 
mercado interno, a EMBRAER beneficiou-se, para alguns de seus modelos, de ganhos de experiência e 
de economias de escala necessários para atingir uma competitividade internacional. Uma outra vantagem 
da EMBRAER em relação a seus concorrente norte-americanos foi a possibilidade de oferecer aos futuros 
clientes créditos bonificados pelo Estado brasileiro. Esses financiamentos concedidos por bancos públicos 
brasileiros aos compradores de Bandeirantes eram, geralmente, de uma duração de oito anos e a uma taxa 
de 8,5% a 9,5%. Esse aspecto financeiro constituiu um forte argumento para influenciar a escolha, em 
beneficio da EMBRAER, por parte das pequenas companhias aéreas norte-americanas, empresas 
freqüentemente pouco capitalizadas e com difícil acesso ao mercado financeiro. As taxas dos créditos a 
médio prazo oferecidas, nesse período, nos Estados Unidos eram da ordem de 15% a 18%, e as condições 
de empréstimos propostas pela EMBRAER equivaliam a uma redução do preço do aparelho de 9% a 
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Os profundos laços criados entre a Embraer e o Estado brasileiro sofreram um 

grave abalo com o processo de privatização da empresa em 1994. Em um período em 

que os governos dos países das maiores fabricantes de aeronaves do mundo buscavam 

novas formas de apoiar suas respectivas indústrias aeroespaciais com planos robustos de 

incentivo à pesquisa e inovação no setor, a decisão do governo brasileiro de privatizar a 

Embraer foi questionada pelo mercado. Se na condição de estatal campeã nacional a 

Embraer enfrentava sérias dificuldades para competir com as rivais de países 

desenvolvidos, dotadas de sólidas políticas de fomento, quais seriam suas chances, 

agora como empresa privada, de estabelecer relações contratuais em condições 

suficientemente equilibradas? É nesse período que as relações contratuais de nosso 

segundo exemplo começam a se estabelecer. 

 

2.2. Fornecedoras subcontratadas locais e as transformações no ambiente 
institucional 

 

Durante a década de 1990, a indústria aeronáutica brasileira passou por 

profundas mudanças em função das reformas liberais conduzidas pelo Estado brasileiro.  

Três grandes mudanças institucionais exerceram um papel transformador no setor, a 

saber: (i) a liberalização no regime de comércio; (ii) a redefinição do conceito de 

“empresa brasileira”; e (iii) a privatização da Embraer. 

Em primeiro lugar, a liberalização do regime de comércio permitiu às 

companhias brasileiras negociar com fornecedores internacionais sem restrições. Em 

outras palavras, as decisões de contratar, como contratar, com quem contratar passaram 

a ser realizadas pela própria Embraer, sob a lógica de mercado. 

Em segundo lugar, a Emenda Constitucional n. 6/1995 alterou o inciso IX do art. 

170 da Constituição Federal68, o que importou na proibição do governo fazer distinção 

de tratamento entre uma companhia brasileira com capital exclusivamente nacional e 

uma companhia brasileira com participação estrangeira no capital. 

                                                                                                                                                                  
20%. Essa vantagem era suficiente para compensar certas desvantagens do Bandeirante em relação a seus 
principais concorrentes (menor autonomia de vôo, maior consumo de combustível, etc.)”. 
68 Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por 
fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes 
princípios.  
IX – Tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que 
tenham sua sede e administração no País. 
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Por fim, com a privatização da Embraer, foi iniciado um profundo processo de 

mudança do perfil de gestão da empresa. De acordo com Bernardes (2002, p.261), o 

estilo fortemente dedicado ao desenvolvimento de tecnologias e capacidades 

aeroespaciais e militares (“engineering-driven”), marca do período estatal, foi 

substituído por uma gestão fundamentalmente empresarial (“market-driven”), baseada 

nos seguintes princípios: 

(i) Formalização de um compromisso com uma administração de resultados 

mediante uma estratégia de reengenharia financeira, patrimonial, organizacional 

e produtiva. 

(ii) Reconstrução das relações com os clientes e fornecedores mediante uma 

política de busca incessante e focalização dos esforços da empresa para 

satisfação ao cliente. 

(iii) Plano de ação com a identificação da missão da empresa, nova estratégia 

de mercado e um plano de reestruturação organizacional e produtiva. 

(iv) Prioridade para a viabilização do programa ERJ 145. 

Consequentemente, três importantes alterações ocorreram na configuração da 

cadeia produtiva aeronáutica brasileira, bem como nas formas de contratação da própria 

Embraer: 

(i) Várias MPMEs69 locais foram criadas e passaram a ser fornecedoras da 

Embraer na categoria de subcontratadas. 

(ii) A Embraer passou a realizar as chamadas parcerias de risco. 

(iii) Com o crescimento das parcerias de risco, os fornecedores de produtos e 

serviços mais básicos (third tier suppliers) passaram a contratar não mais 

diretamente com a empresa-âncora Embraer, e sim com as parceiras de risco da 

empresa brasileira. 

A maior parte das empresas subcontratadas foi criada por ex-funcionários da 

Embraer (demitidos no processo de reorganização da estrutura da empresa) para atender 

à demanda do novo modelo produtivo adotado pela Embraer (BERNARDES, 2002). 

Tais empresas passaram a fornecer produtos e serviços como usinagem, materiais 

compostos, tratamento térmico etc. 

                                                        
69 MPMEs é a sigla que denomina as empresas de micro, pequeno e médio porte. De acordo com o art. 2°, 
inciso I, da Lei 9.841 de outubro de 1999, micro-empresa é a “pessoa jurídica...que tiver receita bruta 
anual igual ou inferior a R$ 244.000,00; (...) empresa de pequeno porte é a pessoa jurídica que não se 
enquadra como micro-empresa, e tiver receita bruta anual inferior a R$ 1.200.000,00. 
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De micro, pequeno ou médio porte, as fornecedoras subcontratadas locais têm 

em comum um perfil de gestão marcadamente familiar, com fragilidades financeiras, 

tecnológicas, gerenciais e mercadológicas. Tais características têm sido um grande 

obstáculo para o seu crescimento na cadeia produtiva da Embraer e também em relação 

ao seu potencial como empresas exportadoras com maior inserção em outras cadeias 

produtivas aeronáuticas internacionais70.  

Apesar de tais dificuldades, desde o processo de privatização da Embraer, a 

fabricante brasileira sempre incentivou a criação de MPMEs aeronáuticas locais, 

especialmente na região de São José dos Campos. Uma das razões para isso seria tentar 

preservar o capital humano que seria perdido com a demissão de funcionários com 

décadas de experiência na empresa. 

A relação entre a Embraer e seus subcontratados, portanto, é peculiar. Uma 

relação típica com um subcontratado local ocorre da seguinte forma: a Embraer fornece 

a matéria-prima (o alumínio é o mais comum), o molde, as especificações e o design da 

peça a ser produzida71. Os subcontratados, por sua vez, têm como principal atribuição 

garantir que o processo de produção da peça atenda a todos os requisitos e 

especificações exigidos pela Embraer e em conformidade com as certificações de gestão 

de qualidade (v.g.: ISO 9001, NBR15100). As etapas finais, contudo, ficam a cargo da 

Embraer, que realiza os processos de tratamento de superfície e montagem de 

subsistemas. 

Durante a década de 1990 até o início de 2000, era comum que não houvesse um 

contrato formalizado entre as subcontratadas e a Embraer. Em razão do prévio vínculo 

empregatício de muitos dos donos dessas empresas com a Embraer, tornou-se uma 

prática comum que as encomendas por peças e serviços fossem feitas de maneira 

informal, através de ordens de serviço72. Assim, as relações contratuais entre a Embraer 

e suas fornecedoras subcontratadas locais têm sido marcadas pela informalidade, 

cooperação e confiança desde 1994. Tais práticas contratuais são um exemplo de 

relacionamento estruturado como uma “quase-empresa”, uma forma organizacional 

intermediária entre o mercado puro (“spot market”) e a empresa verticalmente 

integrada. 

                                                        
70 Para uma abordagem conceitual das cadeias de valor e da especialização vertical, cf. Hummels, D; 
Ishii, J.; Yi, K. The Nature and Growth of Vertical Specialization in World Trade. Journal of International 
Economics, vol. 54, 2001. 
71 Os serviços mais comuns prestados pelos subcontratados são usinagem, impressão e montagem de 
peças. 
72 Entrevista com o Sr. Urbano Araújo, presidente da Grauna Aerospace, subcontratada da Embraer. 
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Nos últimos anos, no entanto, as empresas subcontratadas pela Embraer foram 

frequentemente criticadas, inclusive pela própria Embraer, por sua incapacidade de 

obter uma maior participação na cadeia de fornecimento em razão do baixo teor 

tecnológico de seus produtos e serviços, bem como por causa de sua fragilidade 

econômica (ABDI, 2009). Os próprios subcontratados, por sua vez, apontam o “custo-

Brasil” como um sério entrave para as fornecedoras aeronáuticas nacionais73. Ao 

mesmo tempo, o mercado de aeropeças, por exemplo, cresceu de maneira exponencial 

na última década, e países sem maior tradição na indústria aeronáutica, como o México, 

estimularam a criação de empresas no ramo para atender à crescente demanda74. 

A dependência das empresas nacionais subcontratadas pela Embraer é notória. 

Para algumas delas, 90% de seu faturamento é oriundo da relação com a fabricante de 

aeronaves brasileira. Tal vulnerabilidade é evidenciada em um dizer comum entre os 

empresários do setor: “se a Embraer pega uma gripe, os subcontratados pegam uma 

pneumonia”. Este grau de dependência ficou claro na crise por que passou a indústria 

aeronáutica após os atentados de 11 de Setembro de 2001, assim como após a crise 

financeira de 2009, quando diversas subcontratadas nacionais faliram e as (poucas) 

sobreviventes passam por sérias dificuldades financeiras até 201275. 

Além disso, o baixo grau de formalização das relações sempre foi considerado 

um problema para as subcontratadas locais. A inexistência de um contrato de 

fornecimento de longa duração com a Embraer impossibilitou por muito tempo que as 

empresas obtivessem apoio junto a instituições financeiras como o BNDES, as quais 

sempre exigiram garantias alegadamente desproporcionais para conceder 

financiamentos para as empresas do setor76. A informalidade da relação, bem como 

orientações expressas da Embraer no sentido de que suas encomendas não poderiam ser 

utilizadas como garantia em operações financeiras, foram apontadas pelas empresas 

como sérios obstáculos ao seu crescimento, uma vez que seu maior “ativo”, o status de 

fornecedor da Embraer, não poderia ser utilizado como garantia creditícia. 

Cumpre destacar, portanto, como essas relações contratuais estão imersas em um 

contexto particular e de que maneira essa dimensão da imersão é importante para 
                                                        
73 Para mais informações sobre o tema do adensamento da cadeia produtiva aeronáutica nacional, ver os 
trabalhos apresentados no Seminário “O Adensamento da Cadeia Produtiva Aeronáutica” realizado no 
BNDES.   
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Publicacoes/Paginas/s_aero.html 
Acesso em janeiro de 2012. 
74 Entrevista com o Sr. Urbano Araújo, presidente da Grauna Aerospace, subcontratada da Embraer. 
75 Entrevista BNDES n.1 
76 Idem. 
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compreender adequadamente os padrões de contratação estabelecidos entre a Embraer e 

as empresas subcontratadas nacionais, bem como a própria motivação para criação de 

tais empresas.  

Nesse sentido, uma particularidade importante da indústria aeronáutica é a 

íntima relação das empresas aeronáuticas com os governos de seus respectivos países. 

Além dos laços de cooperação na área de pesquisa e desenvolvimento, os agentes 

públicos exercem um papel crucial no financiamento de suas indústrias aeronáuticas 

nacionais e utilizam seu poder de barganha em compras militares para beneficiar as 

empresas locais. Assim, a forma como são estabelecidos os contratos de fornecimento 

na indústria aeronáutica distancia-se, significativamente, dos moldes típicos de um 

contrato de fornecimento tradicional. 

O BNDES, por exemplo, sempre condicionou o financiamento de projetos da 

Embraer à obtenção de índices (flexíveis) mínimos de conteúdo nacional no produto 

final a ser fabricado77. Para obter o apoio estatal, portanto, era do interesse da Embraer 

fortalecer a cadeia produtiva aeronáutica nacional. Ademais, uma prática comum em 

compras militares governamentais é o estabelecimento das chamadas cláusulas de offset, 

também conhecidas como cláusulas de compensação industrial ou de cooperação 

industrial78. A Política de Compensação Comercial, Industrial e Tecnológica do 

Ministério da Defesa define em suas disposições preliminares o acordo de offset como 

“toda e qualquer prática compensatória acordada entre as partes, como condição para a 

importação de bens e serviços, com a intenção de gerar benefícios de natureza 

industrial, tecnológica e comercial”79.  

Atualmente, as maiores beneficiadas pelos acordos de offset têm sido as MPMEs 

nacionais; no entanto, até a privatização, a maior beneficiada pelos acordos de offset 

firmados pelo governo brasileiro foi a  própria Embraer (MIRANDA, 2005). Portanto, 

no contexto de um país em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, no qual o 

desenvolvimento de uma cadeia produtiva aeronáutica nacional de maior teor 

tecnológico ainda é um grande desafio, cada projeto da Embraer é considerado uma 

possibilidade de adensamento da cadeia produtiva. Essa mesma lógica é aplicada a 

qualquer grande compra militar realizada pelo governo brasileiro.  

                                                        
77 Entrevista BNDES n.1 
78 A indústria aeronáutica é fortemente afetada pelos contratos de offset. Nos Estados Unidos, por 
exemplo, entre 1993 e 2006, mais de 50% dos contratos de offset firmados pelo governo norte-americano 
estavam relacionados à indústria aeronáutica (NIOSI e ZHEGU, 2010, p.122). 
79 A Política de Compensação Comercial, Industrial e Tecnológica foi editada pela Portaria n.1.395/GC4, 
do Ministério da Defesa, em 13 de dezembro de 2005. 
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Dessa forma, a Embraer aprendeu que, para viabilizar seus projetos com o apoio 

do governo brasileiro (especialmente através de financiamentos do BNDES), é preciso 

coordenar uma rede de contratos cuja racionalidade se distingue das relações contratuais 

tradicionais de fornecimento no âmbito industrial. 

Um exemplo desse tipo de arranjo, foi a parceria estabelecida entre a empresa 

brasileira Grauna Aerospace – que presta serviços de usinagem para a Embraer – e a 

fabricante de turbinas norte-americana Pratt & Whitney. Ao participar do processo de 

fabricação das turbinas da empresa norte-americana que seriam utilizadas em aeronaves 

da Embraer, a Grauna Aerospace contribuiu para aumentar o índice de conteúdo 

nacional dos produtos da Embraer, o que, em última instância, foi importante para a 

fabricante brasileira alcançar os níveis exigidos pelo BNDES e obter o apoio daquela 

instituição financeira80. 

Em síntese, o relacionamento desenvolvido pela Embraer com seus 

fornecedores subcontratados locais significou um importante aprendizado acerca da 

importância da formação de uma cadeia de fornecedores locais sob uma outra 

perspectiva. Nesse sentido, os ganhos de eficiência para uma fabricante de aeronaves 

resultantes da criação de um cinturão de fornecedores locais dedicados inteiramente aos 

seus projetos são evidentes. Todavia, com os projetos ERJ 145 e EMBRAER 170/190, a 

Embraer aprendeu que a existência de um cinturão de fornecedores locais e os contratos 

com eles firmados são um elemento importante no desenho do arranjo contratual de um 

projeto aeronáutico. Em outras palavras, nas redes de contratos tecidas para tais 

projetos, a interação, ainda que indireta, dos fornecedores locais com o banco nacional 

de desenvolvimento e as grandes empresas estrangeiras parceiras no projeto, exercem 

um papel relevante para viabilizar o projeto. 

A inserção de pequenas empresas nacionais locais em arranjos contratuais 

dessa natureza também proporcionou outros efeitos positivos. O maior deles foi a 

inserção de algumas dessas empresas em outras cadeias produtivas, tornando-se 

exportadoras para conglomerados como o consórcio EADS (Airbus). O aprendizado 

tecnológico e o domínio de técnicas mais sofisticadas de produção também permitiu a 

algumas empresas nacionais participarem de cadeias produtivas de padrão tecnológico 

similar, como a indústria de extração de petróleo81. 

                                                        
80 Entrevista com o Sr. Urbano Araújo, presidente da Grauna Aerospace 
81 Idem. 
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Tal aprendizado institucional, acumulado ao longo de 4 décadas criando 

arranjos contratuais que viabilizassem seus projetos, foi fundamental para a Embraer 

durante a crise financeira por que passava durante o período de sua privatização. A 

engenharia contratual que incluiu as parcerias de risco como um dos pilares do projeto 

ERJ 145 também tornou possível um antigo objetivo do governo brasileiro: a criação da 

ELEB – Embraer Liebherr Equipamentos do Brasil S.A., fornecedora aeronáutica 

nacional de bens de alto valor agregado. 

 

2.3. A parceria Embraer-Liebherr 

 

Dentre as parcerias de risco estabelecidas pela Embraer, a relação estabelecida 

com a fabricante alemã de trens de pouso, Liebherr, evidencia com especial clareza 

como as atuais práticas contratuais da empresa brasileira são fruto de um longo processo 

de aprendizado institucional. Nesse sentido, o modelo atual de parcerias de risco 

utilizado pela empresa possui raízes profundas, que datam do período de fundação da 

companhia, como procuramos enfatizar com o exemplo do acordo de cooperação com a 

Piper Aircraft. 

Tal arranjo contratual é dotado de certas particularidades que ilustram a 

importância da dimensão relacional nos contratos de parcerias de risco. Vale dizer, do 

ponto de vista teórico-descritivo, os aspectos relacionais são particularmente relevantes 

para descrever adequadamente as variáveis presentes no arranjo contratual que resultou 

na criação da ELEB. Os mecanismos não-promissórios de projeção da troca são 

fundamentais para compreendermos a lógica por trás da forma como os contratos foram 

desenhados. 

Além disso, a engenharia contratual para fornecimento dos sistemas de trem de 

pouso para os programas ERJ 145 e EMBRAER 170/190 tornou possível um objetivo 

histórico do governo brasileiro: a criação de um fornecedor nacional aeronáutico de alto 

valor agregado. Em estudo empírico sobre a cadeia produtiva aeronáutica brasileira, 

Montoro et al. (2009, p.103-104) apontam a experiência Embraer-Liebherr como o caso 

mais bem-sucedido de adensamento da cadeia produtiva.  

Nesse sentido, anteriormente ao projeto ERJ 145, a Embraer fabricava seus 

próprios trens de pouso através de sua subsidiária EDE – Embraer Divisão 



  97 

Equipamentos82. Diferentemente de outras partes e sistemas do avião, no entanto, a 

Embraer tinha interesse em manter, e se possível, expandir a produção da EDE após a 

privatização83. Para isso, no final da década de 1990, a Embraer firmou uma parceria 

com a fabricante alemã Liebherr84 para fornecimento de trens de pouso da aeronave ERJ 

145. Ao contrário das outras parcerias de risco, a parceria com a Liebherr envolveu a 

criação de uma joint venture: a ELEB - Embraer Liebherr Equipamentos do Brasil 

S.A.  

Para este projeto, a EDE, subsidiária da Embraer, foi encarregada de 

desenvolver e fornecer o trem de pouso principal, enquanto o trem de pouso auxiliar (ou 

trem de pouso de nariz) foi contratado da fabricante alemã. Inicialmente, a relação foi 

estruturada da mesma forma que as outras parcerias de risco do projeto, por meio de 

contratos de risco. Com o sucesso do ERJ 145 – cuja projeção de vendas era de 400 

aviões, mas que alcançou mais de 1.100 aeronaves vendidas –, o retorno para os 

parceiros que investiram no projeto e compartilharam o risco da empreitada foi muito 

além do esperado. Por tal motivo, assim como os outros parceiros, a Liebherr 

manifestou o desejo de participar do projeto seguinte: o jato EMBRAER 170/190.  

Por se tratar de um projeto de porte significativamente maior, a EDE não possuía 

capacidade para fornecer o trem de pouso principal, como fez no programa ERJ 145. A 

Embraer vislumbrou, então, a possibilidade de criar um arranjo contratual que atendesse 

às suas necessidades para o novo projeto, mas que também funcionasse como um 

instrumento para absorver tecnologias de ponta na área de trens de pouso85. Segundo 

Eduardo Bonini, atual Vice-Presidente de Operações da Embraer e ex-Presidente da 

ELEB, “havia um objetivo de longo prazo de trazer a capacitação e independência na 

fabricação de trens de pouso para as aeronaves da Embraer, de forma competitiva”86. 

Assim, foi criada a joint venture ELEB, cujo controle acionário era da Embraer, 

com 60%, e os 40% restantes eram da empresa alemã, Liebherr. A integralização do 

capital da ELEB foi realizado através de ativos físicos e intangíveis (patentes), por parte 
                                                        
82 Nos anos 1970, Brasil e Itália decidiram desenvolver em conjunto um novo caça bombardeiro tático, o 
projeto AMX. O Governo Brasileiro estabeleceu que o projeto deveria prever transferência de tecnologia 
de desenvolvimento e produção do sistema de trens de pouso e componentes hidráulicos, os quais 
deveriam ser produzidos no Brasil. O Governo Brasileiro indicou a Embraer como beneficiária da 
transferência tecnológica que, por sua vez, criou a EDE em 1984 para viabilizar a operação. Cf. Montoro 
et al. 2009, p.116 e o histórico da empresa em: http://www.eleb.net/html/interna.php?pagina=a-
empresa&indique=sim . 
83 Entrevista Embraer n.1. 
84 A Liebherr Aerospace SAS é uma subsidiária do grupo Liebherr (Liebherr-International AG), 
fabricante alemão especializado em guindastes, gruas, peças aeronáuticas e mineração. 
85 Entrevista Embraer n.2. 
86 Entrevista com VP Embraer e ex-Presidente da ELEB, Eduardo Bonini. 
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da Embraer, e através de recursos monetários, por parte da Liebherr. De acordo com a 

Embraer, a estrutura da EDE serviu de base para a criação da ELEB, de modo que a 

maior parte dos ativos da EDE foram transferidos para a nova empresa87. 

Para o programa EMBRAER 170/190, a Liebherr foi mais uma vez selecionada 

para ser parceira de risco e fornecer os trens de pouso da aeronave. Formalmente, a 

Liebherr, na condição de parceira do projeto, era a fornecedora de todos os sistemas de 

trem de pouso dos EMBRAER 170/190. Não obstante, na prática, coube à empresa 

alemã desenvolver e produzir o trem de pouso principal da aeronave, enquanto a 

fabricação do trem de pouso de nariz foi transferida para a joint venture recém-criada  

pelas duas empresas. 

É importante notar que a EDE, antiga divisão da Embraer responsável pela 

construção de seus trens de pouso, não possuía tecnologia para fabricar trens de pouso 

de nariz. Portanto, com a criação da ELEB, a Liebherr transferiu tal tecnologia para a 

nova empresa e subcontratou-a para fornecer os trens de pouso de nariz dos EMBRAER 

170/190. Em contrapartida, a Liebherr exportaria da Alemanha o trem de pouso 

principal. 

Para compreender o funcionamento de tal arranjo contratual, destacamos dois 

elementos da transação contratual sob a perspectiva relacional. Em primeiro lugar, a 

dimensão dinâmica de poder na relação e, em segundo lugar, a questão da visão e 

expectativa dos participantes em um contrato relacional. Analisar o arranjo entre 

Embraer-Liebherr sob essa perspectiva, é importante para compreender de que maneira 

os mecanismos não-promissórios de projeção da troca atuaram para tornar possível a 

transação.  

Em primeiro lugar, deve-se ressaltar que a relação contratual Embraer-Liebherr, 

assim como a maior parte dos acordos e contratos de cooperação em geral, caracterizou-

se pelo alto grau de incomensurabilidade do que efetivamente foi transacionado. Em 

verdade, o processo de desenvolvimento conjunto de um segmento aeronáutico 

completo, como o sistema de trens de pouso, envolve um significativo grau de 

cooperação e confiança entre as partes. Exemplo disso, de acordo com Bonini, ex-

Presidente da ELEB, é que a própria Liebherr passou a trazer segmentos de trens de 

pouso de outros aviões (até mesmo da Bombardier) para serem produzidos pela joint 

venture.  

                                                        
87 Cf. http://www.eleb.net/html/interna.php?pagina=a-empresa&indique=sim Acesso em 16.03.2012. 
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Dessa forma, o número de variáveis em um projeto dessa natureza é de tal 

ordem que o processo de quantificação monetária do que “está em jogo” não é tão 

relevante como em outras circunstâncias, tendo em vista os objetivos que relações 

contratuais dessa natureza almejam alcançar. 

Por tais motivos, a dinâmica de poder é particularmente importante nesse tipo de 

relação. No processo de concorrência que selecionaria o parceiro de risco responsável 

pelo desenvolvimento e fornecimento dos trens de pouso para o jato EMBRAER 

170/190, a proposta da Liebherr era apenas a terceira, se considerarmos apenas o 

aspecto  financeiro “quantificável” das propostas (MONTORO et al., 2009, p.103-105). 

As propostas mais competitivas, sob essa perspectiva, foram a da líder mundial no 

mercado de trens de pouso, a norte-americana Goodrich, e a da segunda colocada no 

mercado, Messier-Dowty.  

Todavia, segundo a própria Embraer, os critérios utilizados na seleção levavam 

em consideração outros aspectos. Dentre eles, o poder de barganha que a Embraer 

possuiria durante o processo de desenvolvimento conjunto dos sistemas de trens de 

pouso. Por isso, a opção por estabelecer uma joint venture com a terceira empresa do 

mercado de sistemas de trem de pouso, em detrimento das propostas das duas líderes do 

setor, nos remete a uma estratégia semelhante a do acordo de cooperação com a Piper 

Aircraft nos primeiros anos da Embraer. Tal qual a Liebherr, a Piper também não 

figurava entre as empresas mais poderosas do seu mercado. 

A opção pela formação de uma joint venture, aliada à parceria de risco já 

existente, reforça ainda mais a concepção de um contrato com um interesse comum às 

partes, e não um par de interesses exclusivamente contrapostos. Nesse sentido, na 

condição de acionistas de uma mesma empresa, o compartilhamento de conhecimento 

(tecnologias sensíveis), rotinas e processos industriais ocorreria naturalmente, tendo em 

vista o interesse comum no sucesso da ELEB88. 

Cumpre ressaltar que a própria relação de forças variou ao longo da relação 

contratual. Tal constatação, no entanto, não é relevante apenas do ponto de vista 

estritamente descritivo. Na realidade, o contrato de parceria de risco da Liebherr para o 

projeto EMBRAER 170/190 repercutiu, inclusive, na performance do contrato anterior 

para as aeronaves ERJ 145. 

                                                        
88 Entrevista Embraer n.2. 
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Com o sucesso do projeto, a Embraer passou a ter maior poder de barganha na 

escolha dos parceiros para o projeto seguinte. Assim, o arranjo contratual para o projeto 

EMBRAER 170/190, incluiu a criação da joint venture ELEB, que passou a fornecer os 

trens de pouso de nariz para as aeronaves ERJ 145, cuja tecnologia a Embraer não 

dominava. Vale lembrar que o contrato original de fornecimento de trens de pouso para 

o programa ERJ 145 previa que a Liebherr forneceria tais trens de pouso (MONTORO 

et al. 2009, p. 104). 

Macneil enfatiza justamente a importância da dimensão temporal de todos os 

contratos, não apenas os (mais) relacionais, para compreendermos o fenômeno 

contratual. No caso em estudo, é através desse pressuposto que se identifica a dinâmica 

de poder entre os atores e suas repercussões na performance contratual. 

Tal dimensão dinâmica do poder, que afeta inclusive contratos previamente 

estabelecidos, reforça a idéia de que para descrever esse tipo de relação contratual, a 

teoria contratual tradicional, fundada em um conceito de contrato descontínuo, entre 

partes formalmente iguais, e por meio do qual as partes “presentificam” o futuro, falha 

em captar aspectos fundamentais da relação. 

Por outro lado, do ponto de vista da Liebherr, seu comportamento pode ser mais 

bem compreendido à luz da visão e expectativa geradas pela participação no programa 

ERJ 145. Conforme observa Macedo Jr (2007, p.165), na transação descontínua há um 

claro reconhecimento daquilo que é trocado, assim como suas motivações econômicas. 

Nos contratos relacionais, no entanto, em razão dos aspectos múltiplos das relações 

primárias, da necessidade de planejamento e de cooperação, bem como da divisão dos 

ônus e benefícios, as partes contratantes tendem a silenciar, ou ao menos não explicitar 

completamente todas as motivações econômicas. 

O constrangimento que os noivos demonstram ao tratar de aspectos econômicos 

do contrato conjugal exemplifica claramente como nos contratos relacionais o 

reconhecimento da troca funciona de maneira diversa. Da mesma forma, mas em menor 

grau, isso ocorre entre empresas em contratos de cooperação. Em tais casos, os aspectos 

não estritamente econômicos da contratação também ganham maior relevância. 

Por tal motivo, o elemento confiança passa a ser de extrema importância até 

mesmo para a própria existência da relação. Assim, para um fornecedor aeronáutico, 

tornar-se um parceiro de risco é uma oportunidade singular de construir essa relação de 

confiança com a Embraer. De modo que, ainda que para cada novo projeto a fabricante 
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brasileira faça um “bid" (processo seletivo), as vantagens competitivas de um parceiro 

de risco anterior são significativas89. Conforme observou um entrevistado, “a intenção 

[do fornecedor] é tentar ‘amarrar’ a Embraer para se tornar um fornecedor 

privilegiado”. 

A principal razão para isto reside no fato de que é inerente aos projetos de co-

desenvolvimento que processos, rotinas e tecnologias resultantes dessa interação 

empresarial possuam um caráter singular e, portanto, de difícil replicação. Nas palavras 

de um entrevistado, tais circunstâncias tornam o fornecedor um “parceiro natural” da 

empresa. Portanto, para a Liebherr, assim como para qualquer outro parceiro de risco, o 

necessário planejamento e a própria natureza daquilo que se troca em tais relações 

contratuais criam uma expectativa de continuidade da relação. 

O aspecto da visão e expectativa dos participantes em uma relação contratual 

nos conduz a uma outra questão: as expectativas sobre problemas na transação. No caso 

de contratos descontínuos, a expectativa usual é que estes sejam cumpridos ou, em caso 

de descumprimento, que os efeitos do descumprimento estejam completamente 

previstos pelo próprio instrumento e pelo direito contratual que lhe serve de referência. 

Nos contratos relacionais, por outro lado, Macedo Jr explica que os problemas e 

conflitos são esperados, tácita ou expressamente, enquanto um aspecto normal da vida: 

O problema é esperado e seus efeitos, também esperados, geram a 
necessidade de um novo planejamento e uma nova resolução para os 
conflitos emergentes. A expectativa de problemas leva à consideração de 
processos para lidar com eles, como a cooperação e outros métodos de 
resolução, como procedimentos para reparação de reclamações e negociações 
coletivas. Neste sentido, é possível afirmar que a expectativa dos agentes 
contratantes em contratos relacionais é mais cognitiva, à medida que o 
agente sabe que terá que se adaptar à nova realidade da situação 
contratual, considerando-a normal, previsível e inevitável (grifamos) 
(MACEDO JR, 2007, p.169). 

 

Nesse sentido, as novas práticas contratuais (mais relacionais) resultantes do 

modelo de parcerias de risco também repercutiram na visão dos participantes sobre 

                                                        
89 Entrevista Embraer n.2. Sobre a importância da reputação construída em relação de longo prazo, 
Granovetter (2009, p.43) observa: “melhor que a afirmação de que alguém é conhecido pela sua 
honestidade é a informação de um informante confiável que já lidou com esse individuo e o considerou 
honesto. Ainda melhor é a informação das próprias transações que foram feitas com essa pessoa no 
passado. Esta última informação é melhor por quatro razões: (1) é barata; (2) uma pessoa confia mais 
na informação que colheu pessoalmente – ela é mais rica, mais detalhada, e sabe-se que é precisa; (3) os 
indivíduos com os quais se tem uma relação duradoura têm uma motivação econômica para ser dignos 
de confiança, para não desencorajar transações futuras; e (4) diferentemente de motivos puramente 
econômicos, as relações econômicas contínuas tendem a revestir-se de conteúdo social carregado de 
grandes expectativas de confiança e abstenção de oportunismo”. 
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como os conflitos passariam a ser solucionados. Não obstante, se por um lado a nova 

estrutura produtiva implementada pela Embraer passou a exercer pressão por métodos 

de resolução de conflitos mais flexíveis à rigidez do contrato tradicional de 

fornecimento; por outro lado, a imagem modal de contratos na indústria aeronáutica –  

especialmente em contratos dessa magnitude – ainda é a do contrato clássico, 

“presentificador”, que busca planejar no presente imediato todos os comportamentos a 

serem realizados no futuro.  

Tal tensão, entre a exigência industrial por práticas contratuais mais flexíveis e 

uma certa imagem modal das transações econômicas, pressuposta pelos operadores do 

direito, levanta importantes questões acerca do papel do contrato no caso em estudo, 

como veremos a seguir. 

 

3. Quando o contrato atrapalha o contrato 

 

“You don’t read legalistic contract clauses at each other if you ever want to do business again”90 

(Comerciante anônimo) 

 

“Em mais de 30 anos de Embraer, não me lembro de qualquer cláusula de 

disputa ter sido aplicada até hoje”. A afirmação de um alto representante da Embraer, 

em entrevista para a pesquisa, a respeito do baixíssimo índice de litigiosidade judicial 

com fornecedores é simbólica e ecoa a epígrafe desta seção. Não no sentido de que a 

Embraer teria alcançado níveis extraordinários de cooperação e solidariedade em sua 

cadeia produtiva, mas no sentido de que o locus de resolução dos conflitos não é o 

Poder Judiciário nem o juízo arbitral. 

Tampouco as condições e cláusulas punitivas, previstas à exaustão nos 

minuciosos contratos de mais de 300 páginas com anexos e especificações, podem ser a 

única fonte de normatividade da relação91. De acordo com Bastos (2006, p.99), com a 

formalização do acordo para o projeto, as empresas negociaram um contrato jurídico 

detalhado e complexo, compreendendo aspectos econômico-financeiros, comerciais, 

técnicos, logísticos, temporais e operacionais, baseado na proposta final vencedora da 

concorrência realizada e nos requisitos estabelecidos no plano de negócio, bem como 

                                                        
90 MACAULAY, S. Non-contractual relations in business: a preliminary study, op. cit. p.61. 
91 Entrevista Embraer n.2. 
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prevendo as sanções respectivas ante eventual inadimplemento. Segundo o autor, 

gerente de suprimentos da Embraer, este contrato teria a função de nortear o 

relacionamento entre as empresas durante toda a vida do projeto, abrangendo as fases de 

desenvolvimento, produção em série e suporte pós-venda. 

É interessante notar como a reestruturação da cadeia produtiva da empresa em 

torno do modelo de parcerias de risco intensificou a tensão entre a pressão por 

flexibilidade e a necessidade de especificar e planejar com o maior grau de 

detalhamento possível a produção da aeronave. Isto porque, se por um lado o esforço de 

presentificação ainda é evidente e, possivelmente, inerente à própria atividade de 

construção de aeronaves, por outro lado, diversas fontes desta pesquisa apontaram um 

movimento de flexibilização das práticas contratuais e, em última instância, das formas 

de resolução dos conflitos. 

Em 1963, o pioneiro estudo empírico de Macaulay sobre as relações não-

contratuais no meio empresarial, já identificava a surpreendente postura dos 

empresários diante da função do contrato escrito em casos de litígio: 

Resolvidas com freqüência sem referência ao contrato ou a sanções legais 
potenciais ou reais. Nessas negociações, hesita-se em mencionar direitos 
legais ou ameaçar com processos. [...] Ou, como diz um executivo, “é 
possível resolver qualquer conflito desde que se mantenham os advogados e 
contadores afastados do assunto. Eles simplesmente não conseguem entender 
o jogo de reciprocidade necessário nos negócios” [...] Processos legais 
devidos à quebra de contrato parecem ser raros (MACAULAY, 1963, p.61)92.  

 

Na indústria aeronáutica, a visão dos executivos não é muito distante da 

realidade descrita por Macaulay, como observa um alto representante da Embraer93: 

Ninguém quer entrar num “break”, ninguém quer entrar em uma quebra de 
contrato. É muito raro, nos acompanhamentos de contratos, invocarmos 
cláusulas contratuais para cobrar alguma coisa do fornecedor, é muito raro. 
Não precisa chegar nesse ponto. Se chegou nesse ponto é porque alguma 
coisa já não andou bem no passado. Então, o que é feito normalmente é um 
acompanhamento. Para isso que existe uma administração de contrato, e no 
projeto do desenvolvimento são 4, 5 anos trabalhando junto antes de começar 

                                                        
92 Tradução em Granovetter (2009, p.50). No original: “Disputes are frequently settled without reference 
to the contract or potential or actual legal sanctions. There is a hesitancy to speak of legal rights or to 
threaten to sue in these negotiations. Even where the parties have a detailed and carefully planned 
agreement which indicates what is to happen if, say, the seller fails to deliver on time, often they will 
never refer to the agreement but will negotiate a solution when the problem arises apparently as if there 
had never been any original contract…if something comes up, you get the other man on the telephone 
and deal with the problem. You don’t read legalistic contract clauses at each other if you ever want to 
do business again. One doesn’t run to lawyers if he wants to stay in business because one must behave 
decently…You can settle any dispute if you keep the lawyers and accountants out of it. They just do not 
understand the give-and-take needed in business…Law suits for breach of contract appear to be rare” 
(grifamos) (MACAULAY, 1963, p.61). 
93 Entrevista Embraer n.2. 
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a ter venda de aeronave. Então, tudo isso tem investimento do lado do 
fornecedor, investimento do nosso lado, todos nós sabemos que a melhor 
maneira de se consertar qualquer discussão, qualquer disputa, é numa 
negociação e numa conversa muito clara e franca. 

 

Ao analisar os contratos formais estabelecidos pela Embraer com os parceiros 

logo após a seleção final das empresas fornecedoras, Bastos (2006, p.113-114) ressalta 

que, em razão da complexidade do produto e de suas características, do longo ciclo de 

vida, da necessidade de garantir suporte técnico e material aos clientes e dos riscos e 

custos associados à responsabilidade legal em casos de incidentes e acidentes, a 

necessidade por forte respaldo jurídico para o relacionamento estabelecido é evidente. 

É importante notar que, acompanhando autores como Roxenhall e Ghauri 

(2004), Bronzo (2004), Lusch e Brown (1996), Bastos conclui em seu estudo de caso 

sobre a Embraer que, em relacionamentos de parceria, os contratos formais deveriam 

ser menos rígidos e detalhados e mais flexíveis. Em tais relacionamentos, haveria um 

baixo grau de enforcement dos contratos escritos para resolver disputas ao longo da 

relação, visto que as empresas buscariam manter boas relações entre si e procurariam 

resolver suas pendências informalmente, flexibilizando as cláusulas contratuais na 

prática. 

Ademais, tendo em vista a natureza dinâmica de um projeto de desenvolvimento 

da complexidade de uma aeronave, o exercício de tornar presente no instrumento 

contratual todas as possíveis contingências futuras torna-se particularmente árduo.  Um 

entrevistado, no entanto, afirmou que, além de árduo, o permanente esforço de 

presentificação a cada renegociação representou um significativo custo de transação na 

relação com os fornecedores. Em casos extremos, isto causou sérios desgastes e 

desconfiança entre as partes contratantes.  

Sobre o papel do contrato escrito na resolução de conflitos entre empresas, 

Macaulay afirma que: 

Mesmo quando as partes possuem um acordo detalhado e cuidadosamente 
planejado que indica o que deverá acontecer se, digamos, o vendedor não 
fizer a entrega no prazo, muitas vezes eles nunca se referirão ao acordo, mas 
negociarão uma solução quando surgir o problema, como se não houvesse 
um contrato original. Um agente de compra expressou uma atitude comum 
nos negócios quando disse: “Se alguma coisa acontecer, você liga para o 
homem e resolve o problema. Você não fala sobre as cláusulas legais do 
contrato para o outro se quiser fazer negócios com ele novamente. Não 
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recorre a advogados se quiser permanecer no negócio porque é necessário 
comportar-se de forma decente (grifamos) (MACAULAY, 1963, p.61)94. 

 

Tais informações sugerem, portanto, que as fontes de normatividade da relação 

não se esgotam nas normas estipuladas no contrato escrito. A recorrente resposta dos 

entrevistados de que o “espírito da parceria” é o princípio fundamental de resolução de 

conflitos aponta para a existência de uma moralidade interna ao contrato que também é 

fonte de normatividade entre as partes. 

Nesse sentido, Bastos (2006, p.101) indica que o enforcement de ações 

punitivas, previstas em contrato, é considerada uma atitude que contradiz o espírito da 

parceria. Ações punitivas aliadas às dificuldades culturais e de comunicação com 

determinados fornecedores teriam gerado problemas no relacionamento. 

De modo que, através da abordagem relacional, destaca-se a existência de uma 

moralidade interna ao contrato que também informa os padrões de conduta das partes, o 

que explicaria a não aplicação de certas cláusulas contratuais. Dessa forma, utilizando o 

instrumental teórico fornecido pela teoria relacional dos contratos, analisamos como, 

por exemplo, a cooperação e a reputação foram dois mecanismos não-promissórios 

fundamentais para a projeção das trocas nas parcerias de risco dos programas estudados. 

Portanto, do ponto de vista normativo, a engenharia contratual inovadora que 

empregou o modelo de parcerias de risco para viabilizar a realização dos projetos ERJ 

145 reforçou o papel de mecanismos não-promissórios na projeção da troca. Em 

primeiro lugar, ao transformar a figura do fornecedor tradicional em parceiro no 

desenvolvimento da aeronave, o modelo de parcerias de risco possibilitou a geração de 

valores econômicos e não-econômicos ao longo da relação. Além disso, a criação de um 

objetivo genuinamente comum às partes – o sucesso comercial da aeronave –, e não 

apenas uma relação de interesses contrapostos, bem como a cooperação fruto do capital 

e do tempo investido no desenvolvimento conjunto do projeto, mostraram-se 

importantes aspectos relacionais que informaram os padrões de conduta das partes. 

                                                        
94 Tradução em Granovetter (2009, p.50). No original: “Even where the parties have a detailed and 
carefully planned agreement which indicates what is to happen if, say, the seller fails to deliver on time, 
often they will never refer to the agreement but will negotiate a solution when the problem arises 
apparently as if there had never been an original contract. One purchasing agent expressed a common 
business attitude when he said: “If something comes up, you get the other man on the telephone and deal 
with the problem. You don’t read legalistic contract clauses at each other if you ever want to do 
business again. One doesn’t run to lawyers if he wants to stay in business because one must behave 
decently” (MACAULAY, 1963, p.61). 
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Em segundo lugar, o aspecto reputacional foi particularmente relevante nas 

parcerias de risco. Isto porque, como diversos entrevistados afirmaram, para um 

fornecedor aeronáutico, “reputação é tudo”. Como parceiros de risco, tais fornecedores 

passaram a ter um grau significativamente maior de visibilidade e responsabilidade, ao 

fazerem parte do processo de desenvolvimento dos projetos. Montoro et. al (2009) 

indicam que essa “vitrine” que permitiu a empresas sem renome, como a espanhola 

Gamesa, obtivessem importantes contratos de fornecimento posteriormente ilustra a 

relevância da estrutura de incentivos que foi montada para que fornecedores se 

dispusessem a participar de um empreendimento de alto risco com um elevado grau de 

comprometimento. 

Os resultados da pesquisa sugerem, no entanto, uma tensão entre o contrato 

escrito e as exigências por flexibilidade dos padrões produtivos modernos. Em outras 

palavras, por um lado, os operadores do direito pressupõem uma certa imagem modal 

das trocas econômicas ao aplicar os princípios jurídicos na interpretação dos contratos, 

o que se reflete, naturalmente, na forma detalhada e presentificadora do instrumento 

contratual. Por outro lado, tal necessidade de planejamento específico e formalização de 

um processo dinâmico como o da inovação aeronáutica através do instrumento 

contratual, é, por vezes, apontado como um custo de transação relevante e uma fonte de 

desgaste significativa entre as partes.  

De onde se verifica que, diante das pressões por maior flexibilidade – a qual se 

mostra particularmente necessária em setores de alta inovação como a indústria 

aeronáutica –, é possível identificar uma normatividade para além do contrato escrito, 

composta (também) por elementos mais relacionais de projeção da troca. Nesse sentido, 

compreender adequadamente a dinâmica de determinados arranjos contratuais 

contemporâneos mais relacionais, como o objeto da pesquisa, exige do observador uma 

compreensão mais abrangente do fenômeno contratual, atenta ao papel nem sempre 

subsidiário, ou excepcional, dos mecanismos não-promissórios de projeção das trocas. 
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CONCLUSÃO 

 

O modelo de parcerias de risco implementado pela Embraer a partir de sua 

privatização nos programas ERJ 145 e EMBRAER 170/190 foi de grande importância 

para o seu sucesso comercial, como procuramos demonstrar ao longo do trabalho. No 

entanto, é possível afirmar que as contribuições dessa experiência transcendem o âmbito 

estritamente comercial dos dois projetos. 

  Além de se revelar uma inovadora forma de viabilizar financeiramente um 

empreendimento aeronáutico de alto risco, a maneira abrangente com que as parcerias 

de risco foram empregadas pela Embraer é considerada uma das mudanças de maior 

relevância e repercussão nos padrões produtivos da indústria aeronáutica nos últimos 

anos. A experiência representou um novo padrão (possível) de organização industrial 

aeronáutica, com maior integração e flexibilidade, articulado a uma rede de 

desenvolvimento, aprendizado, inovação tecnológica e possibilidades de adensamento 

da cadeia produtiva. 

A reestruturação da cadeia produtiva da Embraer em torno das parcerias de risco 

também significou uma importante mudança na natureza das relações entre a empresa e 

seus fornecedores. A interação contínua entre os agentes durante o processo de 

desenvolvimento criou relacionamentos colaborativos, marcados pelo alto grau de 

cooperação e o compromisso de longo prazo, fruto do interesse comum no sucesso do 

projeto. O compartilhamento de metas, informações, conhecimento, riscos e 

recompensas, compõe a estrutura de incentivos que se mostrou fundamental para gerar 

confiança mútua e auxiliar na realização do projeto. Ademais, a relação com os 

parceiros durante o desenvolvimento das aeronaves gerou valores de difícil 

quantificação, que atuaram como um importante projetor de trocas, especialmente tendo 

em vista o caráter dinâmico da relação no tempo. 

Ressalte-se que a contribuição das relações de parcerias de risco para o sucesso 

dos programas está estreitamente vinculada à criação de um arranjo contratual mais 

relacional que envolveu a Embraer, fornecedores estrangeiros e o BNDES, e a 

combinação de mecanismos promissórios e não-promissórios de projeção de trocas que 

viabilizaram os projetos. A engenharia contratual incluiu novas formas de participação 

estatal, de natureza mais indutora do desenvolvimento e inspirada por uma lógica de 
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mercado – fundamentalmente, através da atuação do BNDES, que proporcionou à 

Embraer condições de competir com outras fabricantes de países desenvolvidos. 

Os padrões de produção na indústria aeronáutica, por sua vez, têm acompanhado 

a tendência de internacionalização das cadeias produtivas, a qual faz parte de um 

processo maior de transição do modelo manufatureiro tradicional para o chamado 

modelo pós-fordista marcado pelo avanço da alta especialização e flexibilidade das 

unidades produtivas. Em verdade, a experiência das parcerias de risco, no caso 

Embraer, foi uma resposta aos crescentes desafios apresentados pela dinâmica 

extremamente competitiva do setor.  

De fato, a indústria aeronáutica passa por um intenso processo de reestruturação 

de seus padrões produtivos em razão de uma conjunção de fatores. A pressão 

competitiva causada pelos crescentes custos das companhias aéreas, as exigências por 

uma estrutura de produção flexível que, ao mesmo tempo, fortaleça o ambiente de 

constante inovação, e o surgimento de novos players de países como a China, Rússia e 

Japão, são alguns dos fatores que impulsionaram o processo de reestruturação das 

formas de organização produtiva no setor.  

Quanto à indústria aeronáutica nacional, é importante notar a influência das 

reformas institucionais liberais realizadas pelo Estado brasileiro durante a década de 

1990, que foram o primeiro passo para o processo de privatização da Embraer. O 

ressurgimento da empresa foi marcado pela introdução de uma nova racionalidade 

empresarial voltada para a competitividade no mercado. Essa mudança em seus 

paradigmas de gestão, aliada às reformas institucionais empreendidas no âmbito do 

Estado brasileiro, conduziram a empresa, em pouco mais de 10 anos, da insolvência à 

condição de terceira maior fabricante de aeronaves do mundo. 

O sucesso do modelo de parcerias de risco implementado pela Embraer 

repercutiu intensamente na indústria aeronáutica a ponto de uma das maiores e mais 

tradicionais fabricantes de aeronaves, a norte-americana Boeing, ter decidido 

reestruturar sua cadeia de fornecimento para o seu mais recente projeto, o Boeing 787 

Dreamliner, com base no conceito de parcerias de risco95. Isto sugere que a experiência 

da Embraer nos programas ERJ 145 e EMBRAER 170/190 pode fornecer lições 

relevantes para além da estrita compreensão do caso brasileiro. 

                                                        
95 Entrevista BNDES n.2. 
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Nesse sentido, os primeiros dados a respeito do funcionamento da cadeia de 

fornecimento para o programa 787 Dreamliner reforçam alguns dos achados desta 

pesquisa e evidenciam importantes questões a serem exploradas em futuras pesquisas 

(ZHAO e SHENHAR, 2011, p.58).  

A decisão da Boeing de alterar sua cadeia de produção e a própria concepção de 

desenvolvimento de projetos para o novo programa começou a ser questionada a partir 

dos seguidos atrasos e incidentes na produção da nova aeronave. Pesquisadores como 

Yao Zhao e Aaron Shenhar (2011) apontam dois fatores críticos para os sérios 

problemas enfrentados pela Boeing na produção de sua nova aeronave, a saber: (i) o uso 

de materiais compostos em uma escala sem precedentes na indústria aeronáutica, e (ii) a 

adoção de parcerias de risco e a criação de uma cadeia de co-desenvolvimento com os 

fornecedores. 

Assim como a Embraer no projeto ERJ 145, a intenção da Boeing com a adoção 

das parcerias de risco, era reduzir os custos de desenvolvimento e dividir com os 

fornecedores os riscos do empreendimento. Apesar de ter estruturado a remuneração 

dos parceiros de forma semelhante à Embraer, em que os parceiros de risco arcam com 

parte dos custos de desenvolvimento, e, em contrapartida, são remunerados com base 

nas vendas do programa e via propriedade intelectual, a Boeing enfrentou problemas de 

engajamento dos fornecedores, a partir do que os economistas denominam “free-

riding”96. 

Dessa forma, quando um dos fornecedores não cumpria com os prazos 

acertados, toda a cadeia produtiva era atingida. Ao passo que, caso o fornecedor se 

engajasse ao máximo, seus custos aumentariam, mas os benefícios seriam de todos, 

inclusive dos free-riders. Tal estrutura de incentivos teria gerado sérios atrasos no 

programa 787 Dreamliner. 

Zhao e Shenhar (2011) ressaltam que arranjos produtivos dessa natureza, que 

envolvem a gestão de sistemas de sistemas, dependem de três fatores fundamentais: (i) 

um sistema de incentivos que produza plena cooperação, coordenação e 

comprometimento dos agentes; (ii) avaliação e programas de treinamento para 

potenciais fornecedores, que verifiquem a capacidade dos mesmos para realizar as 

tarefas, e (iii) detalhados guidelines que governem o trabalho e a interação de todas as 

equipes participantes. 

                                                        
96 Os “free riders” são agentes que se aproveitam de circunstâncias em que os resultados/ganhos são 
divididos com todos os que participaram da empreitada, sem distinção do esforço individual de cada um. 
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Portanto, como explicar as diferenças entre as experiências da Embraer e da 

Boeing em suas respectivas cadeias produtivas? Entendemos que a perspectiva 

relacional pode fornecer importantes insights na compreensão das variáveis que 

geraram resultados distintos. 

Nesse sentido, cumpre ressaltar que não se trata de advogar, pura e 

simplesmente, os benefícios de um certo tipo contratual específico, mais relacional, que 

seria dotado de características responsáveis pelo sucesso dos programas da Embraer. A 

experiência da Boeing, tanto quanto a da própria Embraer, sugere exatamente que 

existem outros elementos, para além da questão do tipo contratual, que são importantes 

na relação e para o próprio sucesso dos projetos a que estão vinculadas. Para a Embraer, 

a questão do free riding foi mais bem equacionada mediante mecanismos de gestão 

contratual, os quais foram desenvolvidos pela empresa ao longo da relação contratual e 

que também são fruto do processo histórico de aprendizado institucional da empresa, 

como destacamos no capítulo 3. Tal expertise na gestão de contratos complexos pela 

empresa brasileira é apontada como um dos fatores que explicam o seu recente sucesso. 

Em verdade, dentre tais elementos, um dos importantes aspectos relacionais que 

enfatizamos ao longo da pesquisa é a questão da temporalidade dos contratos e a idéia 

de replanejamento constante, o que, em última instância, significa um constante 

processo de reformulação do contrato. Por tal motivo, o mais adequado seria afirmar 

que, na experiência da Embraer, existiram vários contratos relacionais, e que eles 

sobreviveram justamente porque foram reinventados em vários momentos ao longo da 

relação em torno de estruturas básicas que permaneceram. O exemplo da relação entre a 

Embraer e a Liebherr, nesse sentido, é emblemático. 

Além disso, a forma como a Embraer trabalhou os aspectos reputacionais e de 

poder na relação com os parceiros de risco também foi fundamental para obter  

cooperação, coordenação e comprometimento de tais fornecedores. A escolha inicial de 

empresas sem tradição na indústria aeronáutica ou com menor participação de mercado, 

por sua vez, diminuiu substancialmente a possibilidade de comportamento oportunista. 

Isto porque para essas empresas, tão importante quanto os valores contratados para 

fornecer peças e sistemas para o projeto, eram os valores de difícil monetização, como o 

conhecimento e treinamento obtidos da relação com a Embraer e os ganhos 

reputacionais de participar de um projeto aeronáutico de sucesso. 

Por fim, as lições sobre a inovadora engenharia contratual da Embraer também 

apontam para a existência de padrões de normatividade para além do contrato, 
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informados por uma certa moralidade interna, consubstanciada no que é chamado de 

“espírito da parceria”. Assim, a pesquisa revelou a importância de mecanismos 

relacionais como a cooperação, confiança e a reputação ao reforçarem os laços 

contratuais entre as empresas. A relevância desses mecanismos é tanto maior em setores 

industriais de alta tecnologia. Neles, em face do desafio do desenvolvimento e de 

inovação contínua, evidencia-se a importância de uma compreensão relacional e 

abrangente do fenômeno contratual. 
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ANEXO 1 – LISTA DE ENTREVISTAS E QUESTIONÁRIOS 

 
 

LISTA DE ENTREVISTAS 

 

Instituição: Grauna Aerospace e HTA 

Entrevistado: Urbano Araújo 

Função: Diretor e dono da empresa 

Data: 23/08/2011 

 

Instituição: BNDES - Divisão de Financiamento à Exportação Aeronáutica  

Entrevistado: Marcos Migon 

Função: Diretor da Divisão de Financiamento à Exportação Aeronáutica 

Data: 25/08/2011 

 

Instituição: BNDES 

Entrevistado: Sérgio Varella 

Função: Assessor da Presidência do BNDES para o setor aeronáutico 

Data: 31/10/2011 

 

Instituição: Embraer 

Entrevistado: Eduardo Bonini 

Função: Presidente da ELEB à época da realização da Parceria de Risco e atual Vice-

Presidente da Embraer. 

Data: 01/08/2012 
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Instituição: Embraer 

Entrevistado: Marcelo Herrerin 

Função: Relações Institucionais Embraer 

Data: 03/09/2012 

 

Instituição: N/I 

Entrevistado: N/I 

Função: N/I 

Data: 2012 

 

Instituição: Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial - ABDI 

Entrevistado: Maria Olívia Brandão  

Função: Expert sênior - Aeronáutica 

Data: 18/08/2011 

 

Instituição: HTA 

Entrevistado: Dina Cruz 

Função: Ex-Gerente Comercial HTA 

Data: 03/11/2011 

 

Instituição: APEX 

Entrevistado: Marcio Almeida 

Função: Gerente de projetos 

Data: 01/2012 
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QUESTIONÁRIO 1  

 

 

1. Quais razões levaram a Embraer a formar parcerias de risco com determinados 

fornecedores? 

2. Qual a importância dessa alteração na cadeia de fornecimento para o sucesso dos 

projetos ERJ145 e EMB 170/190? 

3. Ser um parceiro de risco representa que tipo de benefícios? 

4. Em que um contrato de fornecimento tradicional difere de um contrato de parceria de 

risco? 

5. A Embraer tinha objetivos de longo prazo com a formação das parcerias? 

6. A formação de parcerias de risco implica a criação de expectativas de longo prazo 

entre os contratantes? 

7. Por que, no caso da parceria com a Liebherr, foi criada a joint-venture ELEB? O que 

motivou esse arranjo contratual? Havia objetivos de longo prazo? 

8. A relação foi pautada estritamente nos termos previstos no contrato?  

9. Qual o grau de rigidez no enforcement das cláusulas? 

10. Qual o grau de detalhamento das cláusulas contratuais?  

11. O contrato é minucioso ou estabelece apenas cláusulas mais gerais que irão balizar a 

relação ao longo do tempo? 

12. Em caso de descumprimento contratual, qual é o método de resolução de conflitos 

previsto?  

13. Existem métodos informais de resolução? 

14. A generalidade (ou detalhamento) do contrato é algo positivo ou negativo para o 

negócio? 

15. As partes renegociam os termos do contrato no curso da relação?  

16. Neste caso, qual o grau de formalização dos ajustes efetuados durante a relação? 

17. Qual a importância do BNDES nos projetos ERJ145 e EMB 170/190? 
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18. Como ocorreu o processo de transferência de tecnologia com os parceiros de risco?  

19. A transferência de tecnologia estava prevista no contrato ou ocorreu de maneira 

tácita em decorrência da cooperação nos projetos? 
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QUESTIONÁRIO 2 – ELEB 

 

 

1. No caso da ELEB, foi criada uma Parceria de Risco com a Liebherr e uma joint 

venture? Como esse arranjo contratual foi desenhado? 

2. Por que se optou pela formação da joint-venture ELEB? Por que esse arranjo pareceu 

melhor do que apenas a parceria de risco? 

3. Por que apenas nessa Parceria de Risco foi criada uma JV? 

4. Em que um contrato de fornecimento tradicional difere de um contrato de parceria de 

risco? 

5. Que expectativas de longo prazo o parceiro passa a ter ao adquirir tal posição na 

cadeia de fornecimento? 

6. Ser um parceiro de risco representa que tipo de vantagens para um fornecedor? 

7. Joint Venture: como funciona no setor aeronáutico? 

8. A Embraer tinha um objetivo de longo prazo com a criação da ELEB? 

9. Como deve ser estruturado o contrato final? Deve ser flexível em da natureza do 

empreendimento (constante renegociação, impossibilidade de prever todos os 

detalhes – preço, quantidade, custos variam)? 

10. Qual o grau de detalhamento das cláusulas contratuais? Isto é, o contrato é minucioso 

ou estabelece apenas cláusulas mais gerais que irão balizar a relação ao longo do 

tempo? 

11. Em outras palavras, era um “contrato constituição”? Muito da substância ficou a 

ser decidido por meio de processos/mecanismos de decisão previstos no contrato? 

Esses processos eram necessariamente formais? 

12. Qual a importância dessa alteração na cadeia de fornecimento para o sucesso dos 

projetos ERJ145 e EMBRAER 170/190? 

13. É preciso “construir” a confiança/relacionamento? Como? O que é um Master Phase 

Plan? 
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14. Há algum planejamento prévio de como os conflitos serão solucionados durante a 

relação? Que tipo de mecanismos? 

15. Conflitos são solucionados/renegociados informalmente? Como? 

16. A relação foi pautada estritamente nos termos previstos no contrato? Qual o grau de 

rigidez no enforcement deles? 

17. As partes renegociam os termos do contrato no curso da relação? 

18. Neste caso, qual o grau de formalização dos ajustes efetuados durante a relação? 

19. A informalidade de determinadas práticas é algo positivo? Ou o reconhecimento por 

parte do Direito de dimensões implícitas do contrato seria positivo? 

20. Em caso de descumprimento contratual, qual é o método de resolução de conflitos 

previsto? Existem métodos informais de resolução? 

21. Havia um interesse estratégico de criar um grande fabricante de trens de pouso e a 

PR/JV foi o instrumento utilizado? 

22. Por que a escolha da Liebherr e não das líderes Goodrich ou Messier-Dowty? Poder 

de barganha? 

23. Numa parceria, muito mais coisas estão em jogo além do contrato presente. O que 

mais é “trocado” de maneira implícita? 

24. Por que a Liebherr aceitou “criar” uma concorrente contra si própria? Qual a 

vantagem/racionalidade disso? 

25. Como funciona o processo de aprendizado e transferência de tecnologia em uma 

joint venture? É previsto no contrato ou é algo implícito/tácito? 

26. Como ocorreu o processo de transferência de tecnologia com a Liebherr? Foi algo 

previsto no contrato ou ocorreu de maneira tácita em decorrência da cooperação nos 

projetos? 

27. O repasse/compartilhamento de documentação técnica, desenhos, procedimentos de 

teste é “monetizado”? Consta do contrato? 

28. O BNDES teve um papel importante na atração de parceiros de risco? Funcionou 

como um garantidor do negócio? 

29. A experiência com a ELEB foi importante para a JV com a Harbin? 
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30. O que a China quer em troca da abertura do seu mercado? Qual o preço pago pela 

Embraer? A própria JV? Transferência de tecnologia? 

31. Qual a importância desse novo conceito de organização produtiva para o setor? Em 

outras palavras, de que forma o sucesso do modelo de parceiras de risco influenciou 

a forma como outras empresas do setor têm se organizado? 

32. Do ponto de vista da indústria aeronáutica em geral, qual o método mais comum de 

resolução de conflitos na relação com fornecedores? Arbitragem? Judiciário? 

 


