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Fornecedores da indústria aeronáutica voam alto

Os 4500 fabricantes de equipamentos que trabalham para a indústria aeroespacial francesa
passam por um período muito próspero que os encoraja a fazer um recrutamento em massa. Se
alguns contratados possuem vasta experiência no ramo, outros que estão apenas começando já
experimentam o gosto do sucesso espetacular.

O momento não poderia ser mais propício para esses
subcontratados da aeronáutica francesa. Em 2012, o
volume de negócios das empresas presentes nos
segmentos de mercado, como a aeronáutica, defesa e
espaço, aumentou 16%, atingindo a soma de 42,5 bilhões
de euros. Mais impressionante ainda: ¾ (três quartos) dos
rendimentos são provenientes da exportação.

A maior parte dos grandes contratos é assinada pelos
fabricantes de aeronaves, helicópteros, construtores
de mísseis, satélites e de lançadores, bem como os
projetistas de sistemas eletrônicos. Mas a Airbus, a
ATR, a Arianespace, a Dassault, a Safran, a Snecma e
entre outras a Thales, sustentam cerca de 4500
fabricantes de equipamentos no hexágono. Esses fornecedores se aproveitam ao máximo do
crescimento de seus contratantes. Em 2012, o volume de negócios consequentemente
também progrediu, aumentou em 16% atingindo a cifra de 12,7 bilhões de euros, e suas
encomendas representam cerca de um ano de rendimentos chegando a 12,3 bilhões de euros.
Para atender à demanda internacional de aeronaves e de tecnologia « Made in France », as
empresas desses setores contrataram aproximadamente 15.000 pessoas durante o ano de
2012. No total, a indústria aeroespacial francesa conta com 310.000 assalariados, segundo
dados do Agrupamento das Indústrias Francesas Aeronáuticas e Espaciais (Gifas). Mais de 1/3
desses efetivos trabalha na região de Ile de France (35%), sendo que tanto a região de Midi
Pyrénées e particularmente a cidade de Toulouse que abriga vários postos da Airbus são
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também importantes zonas de emprego para essa indústria (25%). Além disso, os
funcionários desse setor são extremamente qualificados, visto que mais de um terço deles
(37%) possui formação em engenharia ou ocupa cargos executivos.
Durante décadas, um grande número de subcontratados acumulou experiências sólidas na área. A
Zodiac, que foi por muito tempo conhecida pelos seus barcos pneumáticos, foi fundada em... 1896
por Maurice Mallet, com o intuito de desenvolver e
fabricar os primeiros balões dirigíveis voltados para o
esporte e o turismo. Empregando 30.000 pessoas, essa
empresa é hoje a líder mundial em equipamentos e
sistemas aeronáuticos presentes não só em aviões
comerciais, regionais e executivos como também em
helicópteros. A venda de assentos, comandos de voo, cozinhas integradas, entre outros, lhe permite
obter um rendimento anual de 3,9 bilhões de euros.
Mas esse setor não está reservado apenas aos subcontratados experientes e tradicionais. Em
2000, um audacioso empresário, chamado Patrick Mitchell, fundou a sociedade Satinox
Assemblage, que hoje é a líder europeia em peças de fixação para a indústria aeronáutica,
espacial e militar. Esse autodidata realizou um
empreendimento no mínimo irreverente ao comprar, há
apenas 14 anos, uma MPE à beira da falência, especializada
em peças de fixação padronizadas, para torná-la
especialista em peças de alto valor agregado. É graças aos seus produtos que os mísseis não se
desprendem dos aviões e que os satélites giram em torno do nosso planeta sem se
desintegrarem. Hoje, os “peixes grandes”, como Thales, Safran, EADS e Zodiac Aerospace,
confiam nela. Sucesso que prova que « idade não é documento ».

Marco Rangi
Números-chave do setor aeronáutico na França:
. Volume de negócios de 42,5 bilhões de euros em 2012
. 75% desse resultado proveniente de exportações
. Ocupa o primeiro lugar no setor de exportação, e o primeiro lugar em termos de excedente
comercial, somando mais de 20 bilhões de euros.
. 4.500 fabricantes de equipamentos
. 310.000 assalariados
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