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Saab oferece Gripen ao Canadá 

Apoiada pela Suécia, a Saab enviou uma proposta para o 
Future Fighter Capability Project (FFCP) ao Canadá. A 
proposta engloba 88 aeronaves de combate Gripen E, com um 
abrangente pacote de suporte e treinamento, além de um 
programa de benefícios industriais e tecnológicos. 

Esta é a resposta formal à Solicitação de Proposta (RFP) emitida pela Public 
Services and Procurement Canada (PSPC) em 23 de julho de 2019. A Saab está 
comprometida em entregar um programa industrial que foi projetado para gerar 
oportunidades de emprego de alta tecnologia e oportunidades de negócios em 
todas as regiões do Canadá. 

 “O caça Gripen da Saab é projetado para operar em ambientes hostis e 
derrotar as ameaças globais mais avançadas. O sistema atende a todos os 
requisitos de defesa específicos do Canadá, oferecendo desempenho 
excepcional e capacidades técnicas avançadas. Um elemento exclusivo do 
design da aviônica do  Gripen E é que seu sistema pode ser atualizado 
rapidamente, mantendo a superioridade tecnológica contra qualquer 
adversário ”, diz Jonas Hjelm, vice-presidente sênior e chefe da área de 
negócios da Saab Aeronáutica. 

“Juntamente com o Gripen e a Saab, a Força Aérea do Canadá terá controle 
total do seu sistema de caças. . A garantia de compartilhar tecnologias 
estratégicas, contar com produção local, suporte e aprimoramentos durante o 
ciclo de vida, vão certamente assegurar que a soberania do Canadá seja 
fortalecida durante décadas.”  

Um elemento fundamental da oferta industrial do Gripen é a formação da Equipe 
Gripen para o Canadá, constituída pela IMP Aerospace & Defense, CAE, Peraton 
Canada e GE Aviation. 
 
A Suécia e o Brasil encomendaram o Gripen E, e ambos os países contam com a 
primeira aeronave entregue a seus programas de desenvolvimento. O Brasil 
também encomendou o Gripen F, caça biposto, e será o sexto país a operar o 
Gripen, juntamente com a Suécia, República Tcheca, Hungria, África do Sul e 
Tailândia. Além disso, a Empire Test Pilots School (ETPS), do Reino Unido, utiliza 
o Gripen para o treinamento de pilotos de teste. 
 
A equipe de fornecedores da Saab inclui a Diehl Defense GmbH & Co. KG, a 
MBDA UK Ltd. e a RAFAEL Advanced Defense Systems Ltd. 



 

PRESS RELEASE 

 

 

 

Page 

2 (2) 

 

 

Para mais informações, contate: 

Saab Press Centre,  

+46 (0)734 180 018 

presscentre@saabgroup.com 

 
Publicis Consultants: 

Aline Alves 

(11) 3169-9323  

(11) 96188-8236 
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(11) 3169-9336 

erica.machado@publicisconsultants.com 

 

www.saab.com/br 

facebook.com/saabdobrasil   

youtube.com/saabdobrasil  

Siga-nos no Twitter: @saabdobrasil           

A Saab atende o mercado global com produtos, serviços e soluções de ponta nas 
áreas de defesa militar e segurança civil. A Saab possui operações e funcionários 
em todos os continentes. Graças a suas ideias inovadoras, colaborativas e 
pragmáticas, a Saab desenvolve, adota e aprimora novas tecnologias para 
atender às necessidades, em constante mudança, de seus clientes. 
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