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Imagem de computador do avião da Mitsubishi: mais um concorrente no mercado de jatos 
regionais. Mitsubishi Heavy Industries LimitedDepois de décadas como fiel fornecedor da Boeing e 
da Airbus, o Japão está prestes a lançar oficialmente um programa de jatos regionais com o qual 
quer se inserir no mapa da aviação mundial - criando um novo concorrente para a Empresa 
Brasileira de Aeronáutica S.A. 
 
Segundo pessoas familiarizadas com a situação, a Mitsubishi Heavy Industries Ltd. pode anunciar 
ainda esta semana planos para ir em frente com seu Mitsubishi Regional Jet, avião para 96 
passageiros que a empresa prevê pôr em serviço em 2012. O jato terá nova tecnologia de 
turbinas e métodos de construção que, espera a companhia, vão lhe dar capacidade para saltar à 
frente dos jatos regionais existentes. 
 
Desde que anunciou no Salão da Aeronáutica de Paris, em junho, que tinha planos de executar 
um programa próprio de jatos, a Mitsubishi Heavy desafia os incrédulos ao atrair apoio financeiro 
ou assistência técnica de empresas como Toyota Motor Corp., Boeing Co. e a fabricante de 
turbinas Pratt & Whitney, da United Technologies Corp. O governo japonês indicou que está 
disposto a investir até um terço do orçamento para o desenvolvimento do projeto, previsto em 
150 bilhões de ienes (US$ 1,5 bilhão), embora projetos como esse normalmente acabem custando 
muito mais do que isso, dizem pessoas familiarizadas com as discussões. 
 
No ano passado, a Mitsubishi calculava que cada avião seria vendido por entre US$ 30 milhões e 
US$ 40 milhões.  
 
O governo definiu o fim do atual ano fiscal, que termina segunda-feira, como prazo para que a 
Mitsubishi Heavy lance o programa. Se isso não ocorrer, pode causar atraso no cronograma e no 
volume de financiamento para o primeiro ano, segundo pessoas relacionadas aos esforços para o 
lançamento. Um porta-voz do governo preferiu não comentar o assunto. 
 
O Mitsubishi Regional Jet seria resultado de quase 30 anos de tentativas. Durante muito tempo, 
executivos japoneses sonharam em usar suas celebradas técnicas de manufatura de automóveis 
para produzir aviões, mas viram a Boeing e a Airbus, unidade da European Aeronautic Defence & 
Space Co., implementar muitos dos seus métodos antes disso. 
 
Segundo pessoas familiarizadas com as discussões na Toyota, a montadora considera investir em 
torno de US$ 100 milhões no projeto do jato Mitsubishi em troca de uma participação de 10%. 
Uma decisão final pode ser tomada nos próximos dias, depois de uma reunião do conselho da 
empresa. Por enquanto, a Toyota informa apenas que está estudando o pedido de investimento 
feito pela Mitsubishi Heavy. 
 
Ao escolher um jato regional para começar, o Japão não vai competir com a Boeing e a Airbus, 
mas vai entrar num mercado que já tem concorrentes estabelecidos como a canadense 
Bombardier Inc. e a Embraer. Além disso, tanto a Rússia como a China já têm os próprios 
programas de jatos regionais em desenvolvimento adiantado. Como o Japão, esses países 
pretendem vender seus aviões no exterior. 
 
Não se sabe ainda se o Japão tem metas de longo prazo que incluam a construção de jatos 
maiores que possam rivalizar com os da Boeing e da Airbus. Embora esse pareça ser o próximo 
passo, o custo é uma grande barreira. Jatos para 130 ou mais passageiros geralmente têm custo 
de desenvolvimento entre US$ 6 bilhões e US$ 12 bilhões, dependendo do tamanho. 
 
Na dependência ainda de aprovação de seu conselho, a Mitsubishi Heavy deve abrir uma empresa 
separada para desenvolver, construir e distribuir seu jato regional. Nos últimos dias, executivos 



da companhia têm batalhado para fechar pedidos com a All Nippon Airways Co. e a Japan Airlines 
Corp., bem como com outras empresas, entre as quais a Vietnam Airlines. 
 
Porta-vozes das duas companhias aéreas japonesas confirmaram que consideram comprar o avião 
da Mitsubishi, entre outras escolhas, e devem decidir sobre isso, separadamente, até o fim do 
mês. Um representante da Japan Airlines disse que, embora a empresa ainda esteja estudando o 
avião, executivos dela "acham que esse é um projeto nacional significativo, que vai contribuir 
grandemente para o desenvolvimento da indústria aeronáutica do Japão".  
 
Segundo pessoas familiarizadas com a situação, a Mitsubishi pode decidir lançar o programa com 
um pedido da All Nippon de apenas 15 jatos, contanto que seus diretores estejam convencidos de 
que logo haverá outros pedidos. A Vietnam Airlines estuda uma proposta feita pela Mitsubishi para 
adquirir até 20 aviões, apesar de ainda não ter concordado em firmar contrato com a empresa 
japonesa. Segundo as mesmas pessoas, os vietnamitas condicionam qualquer pedido a um acordo 
para produzirem até 30% do jato no Vietnã. 
 
Por acordo anterior feito com a Pratt & Whitney, o programa precisa ter pelo menos três clientes, 
entre eles um que não seja japonês, antes de a fabricante americana de turbinas proseguir com o 
grosso do seu trabalho. 
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