
Aviõesdaempresaterão‘recall’

Para embaixador do Brasil na China, empresa terá de
fabricar modelosmaiores no país para ganharmercado

Anac e FAA determinam reparos em jatos 170/190

Raquel Landim
ENVIADA ESPECIAL
PEQUIM

Sequisermantersuaoperação
em Harbin, no norte da China,
a Embraer terá de fabricar no-
vosmodelosdeaviõesnaunida-
de chinesa, avalia o governo
brasileiro.Aempresaenfrenta
problemas no país asiático, co-
mo cancelamento de pedidos e
restrições para obter licenças
de importação, e já estuda até
fechar as portas da fábrica.
“Com esse modelo de avião,

a fábrica não tem futuro. É um
modelo que não tem mercado.
Está ultrapassado”, disse ao
Estado o embaixador do Bra-
sil naChina, ClodoaldoHugue-
ney. “A Embraer sabe disso.
Mas essa é umadecisão da em-
presa”, completou.Procurada,
a Embraer não se pronunciou
até o fechamento desta edição.
A Embraer produz em Har-

bin os aviões do modelo ERJ
145,emparceriacomsuasócia,
aChinaAviation IndustryCor-
poration (Avic). As duas em-
presas investiram US$ 25 mi-
lhões no negócio. A empresa
brasileira possui 51% da joint
venture.Peloscontratosemvi-
gor, aEmbraer temserviçopa-
ramanteraunidadefuncionan-
do até ametade de 2011. A ava-
liaçãodaempresa éque, senão
surgirem novos pedidos, não
faz sentido seguir montando
aviões na China.
Para o embaixador, o ERJ

145, com50 lugares, éumavião
pequeno,enquantooutrascom-
panhias já fabricamaeronaves
maioresnaChina.No fimde ju-
nho, a Airbus entregou o pri-
meiro A320 montado no país
asiático, na cidadedeTianjian,
próxima a Pequim. É uma par-
ceriadacompanhiaamericana
com a Avic e com a Tianjian

Free Trade Zone.
ACommercial Aircraft Cor-

poration of China (CACC),
umaestatalchinesaquefuncio-
nacomoumbraçodaAvic, tam-
bém se prepara para colocar
nomercado oARJ21, umavião
desenvolvido em parceria tec-
nológica com a canadense
Bombardier, rival da Em-
braer.
Segundo fontes do setor pri-

vado,oschinesesestãopressio-
nando a companhia brasileira
para produzir em Harbin
aviões da família Embraer
170/190, que possuementre 70
e 122 lugares. Mas a hipótese é
descartada pela empresa, que
prefere fabricar essas aerona-
ves no Brasil e exportar para a
China.

LICENÇAS
A crise prejudicou as entregas
dos aviões Embraer 170/190 já
vendidos naChina. Das 50 uni-
dades previstas pela empresa,
foramexportadas apenas sete,
porque o governo chinês não
liberou as licenças de importa-
ção. Em sua visita a China, em
maio deste ano, o presidente
Luiz Inácio Lula da Silva ten-

tou resolver o problema,
masnãoconseguiu.Asenco-
mendas do ERJ 145, feitos
em Harbin, também foram
cortadas pela metade, para
25 aeronaves.
ParaHugueney, os aviões

da Embraer são competiti-
vos e a empresa pode seguir
no mercado chinês, expor-
tandodoBrasil,masenfren-
tará problemas. “O merca-
do na China é muito contro-
lado. Ao deixar de produzir
aqui, a empresaperdeosbe-
nefícios dados peloEstado e
concorrecomoutrasempre-
sas que estão no país.”

CARNES
O embaixador brasileiro na
China espera que o governo
chinês libere a exportação
de carne bovina brasileira
para o país no final de no-
vembro, quando deve ocor-
rerareuniãodacomissãobi-
lateral de alto nível Brasil-
China em Brasília. “Estou
otimista. Avançamos muito
na condução do processo de
análise”, disse. Ele acredita
que os chineses devem acei-
tar o critério de regionaliza-
ção da febre aftosa no Bra-
sil.
Emmaio,durantesuavisi-

ta, o presidente Lula conse-
guiu que a China cumprisse
suapromessadeliberaraex-
portação de carne de fran-
go.Desdeentão, já foramau-
torizados os embarques de
40 mil toneladas do Brasil
para a China. Para a carne
suína, a abertura do merca-
do chinês deve demorar pe-
lo menos até 2010. De acor-
docomoembaixador, opro-
cesso é bastante complica-
do e o Brasil já respondeu a
60quilosdepapeldequestio-
namentos dos chineses. ●
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Planejamentourbano
ganhatoques ‘verdes’

ClodoaldoHugueney
Embaixador doBrasil
naChina
“Comessemodelo de avião (ERJ
145), a fábrica não tem futuro.
É ummodelo quenão
temmercado. Está
ultrapassado”

“Omercado naChina émuito
controlado. Ao deixar de produzir
aqui, a empresa perde os
benefícios dados pelo Estado e
concorre comoutras empresas
que estão no país”

Embraerteráde
mudarfocona
China,dizgoverno

RIMéempresa
quemaiscresce
nomundo

MUDANÇA–Mayvivehá 18anosemumaecovilanaEscócia

Cidades brasileiras buscam projetos sustentáveis

PARCERIA–Embraer tem51%da joint venture firmadacoma fabricantedeaviõeschinesaAvic

AVIAÇÃO

TECNOLOGIASUSTENTABILIDADE

Andrea Vialli

OBrasilentroufirmenatendên-
cia das construções verdes.
Nos últimos anos houve um
crescimento expressivo no nú-
merode empreendimentosque
adotamprincípios de sustenta-
bilidade, como reúso de água e
eficiência energética. Atual-
mente, existem 123 projetos na
filapara recebero seloLeed (si-
gla em inglês para Liderança
em Energia e Design Ambien-
tal),concedidoaprojetosquese
encaixam nesse perfil. Há dois
anos, não passavamde 20.
Agora, a tendência das cons-

truçõesecológicasestáextrapo-

lando os empreendimentos iso-
lados e chegando ao planeja-
mentourbanístico.OBrasilaca-
ba de aderir ao movimento
Transition Towns, ou Cidades
daTransição,umarededemais
de 2 mil cidades que pretende
criar soluções de planejamento
urbanocomfocoemsustentabi-
lidade.
No Brasil, as cidades de Ser-

ra (ES), na região metropolita-
na de Vitória, e os bairros de
Granja Viana, em Cotia (SP), e
VilaMariana, na capital paulis-
ta, aderiram aomovimento. “A
ideia é redesenhar o espaço ur-
banodemodoqueatendaàsno-
vas demandas geradas por
questões como o aquecimento
global e o fimdaeradopetróleo
abundante e barato”, diz May
East, diretora do Gaia Educa-
tion, programa ligado às Na-
çõesUnidasequetemcomoob-
jetivo disseminar o urbanismo
sustentável.
Brasileira, May – ex-inte-

grante da banda de rock Gang
90&asAbsurdettes,quefezsu-
cessonoBrasil nadécadade80
– vive há 18 anos na ecovila Fin-
dhorn, naEscócia, considerada
ummodelodecomunidadesus-
tentável. “Conseguimos redu-
zir pela metade nosso impacto
sobre os recursos naturais em
relação à média da Grã-Breta-
nha. E isso sem nos sentirmos
mais pobres”, dizMay.

Entre os pilares da vida em
Findhornestáo incentivoàeco-
nomia local – cerca de 40 negó-
ciosforamcriados,ao longodos
anos, para suprir as necessida-
des da comunidade. Parte dos
alimentosconsumidostambém
são cultivados na região. “Isso
reduziuanecessidadededeslo-
camentos dosmoradores e, co-
mo consequência, as emissões
de poluentes dos veículos”, diz.
O reaproveitamento de mate-
riais chegou até a construção
dascasas:muitasdelasusamco-
moestruturabarrisdasdestila-
rias de uísque locais.

SegundoMay, a formaçãode
comunidades sustentáveis po-
de se dar em áreas urbanas e
rurais. Um exemplo é o condo-
mínioBeddingtonZeroEnergy
Development, emLondres, que
é autossuficiente em energia,
gerada por placas solares foto-
voltaicas.

BOLHA
No Brasil, o movimento das ci-
dades de transição já começa a
chamar a atenção da iniciativa

privada. A Alphaville Urbanis-
mo, responsável pelos lotea-
mentos de alto padrão em re-
giões metropolitanas, está
apoiando o movimento. “Esta-
mos trabalhando em projetos
urbanísticos que estejam em
sintonia com esse modelo de
transição.Éprecisoevitarafor-
mação de ‘bolhas’ de qualidade
devida”,dizMonicaPicavea,di-
retoradaFundaçãoAlphaville.
A entidade criou um centro

deeducaçãoparaasustenta-
bilidadenacidadedeBarue-
ri (SP), onde dissemina os
preceitosdaarquiteturasus-
tentável para os loteamen-
tos. Também lançou uma
premiação voltada a estu-
dantes de engenharia e ar-
quitetura, o Prêmio Alpha-
ville de Urbanismo Susten-
tável, para estimular a cria-
çãodeprojetoscomesseper-
fil. ●

FRASES

DIVULGAÇÃO–25/8/2006

NOVA YORK

A canadense Research in Mo-
tion(RIM),fabricantedoBlack-
Berry, foi apontadapela revista
Fortune como a empresa que
mais cresce no mundo. A com-
panhia não aparecia nas listas
anuais anteriores das 100 em-
presas com crescimento mais
rápido, pois elas não incluíam
grupos com sede fora dos Esta-
dos Unidos. Em segundo lugar,
ficoua fabricante americanade
chips Sigma Designs e, em ter-
ceiro, a chinesa Sohu.com.
Arevistausoucomocritérios

umacombinaçãodocrescimen-
to dos lucros por ação, fatura-
mento e retorno aos investido-
res nos últimos três anos. A
RIM registrou um crescimento
de 84% nos lucros, de 77% no
faturamento e de 45%no retor-
no total.
ApesardosucessodoiPhone,

a Apple ficou em 39º lugar na
lista. Durante a última década,
aRIMvendeu65milhõesdeapa-
relhos, e possui 56% do merca-
dode telefones inteligentes. Se-
gundo a revista, neste ano, fo-
ram vendidos mais celulares
BlackBerryCurve do que iPho-
nes. Concorrentes da RIM e da
Apple, como a Motorola e a
Nokia, nem aparecem na lista.
AAmazon.com ficou em 52º lu-
gar e oGoogle, em 68º. ●

AGÊNCIAS INTERNACIONAIS

Movimento já
chama a atenção
de empresas
de urbanismo

JB NETO/AE–17/8/2009

Mariana Barbosa

AAgênciaNacional deAviação
Civil (Anac)eoórgãoregulador
americanoFederalAviationAd-
ministration (FAA)determina-
ramestasemanaqueasempre-
sas que operam aviões da famí-
lia 170/190, da Embraer reali-
zemreparosnos equipamentos
para evitar possíveis defeitos
no fechamento das portas de
cargae tambémnosescorrega-
dores infláveis de segurança
das saídas de emergência.
Adiretriz de aeronavegabili-

dade da Anac trata apenas dos
escorregadores dos modelos
190,enquantoadiretrizdaFAA
dizrespeitoaosreparosnaspor-
tas de carga. Mas a própria
Anac já havia emitido, no final
doanopassado,umaoutradire-
triz sobre a necessidade de re-
paros para evitar possíveis de-
feitos nas portas de carga.

Os problemas com os escor-
regadores dos jatos 190 são co-
nhecidosdesde2008eforamde-
tectados em testes operacio-
nais. De acordo com a Anac,
não foi reportado “nenhum de-
feito na abertura do escorrega-
dor em uma operação real de
emergência.”
Já os fechamento das portas

de carga se tornaram públicos
em2007,depoisdedoisinciden-
tes nos Estados Unidos em que
as portas se abriram após a de-
colagemesemaemissãodeum
sinal de alerta para a cabine de
comando.Naépoca,aFAApas-
souarecomendarqueasportas
fossem inspecionadas visual-
mente antes de cada decola-
gem.
Em 2007 e 2008, a Embraer

emitiu boletins de serviço com
recomendaçõesdereparoema-
nutenção relativos aos dois ca-
sos(portadecargaeescorrega-

dordeemergência)paraasem-
presas aéreas que operamseus
aviões.
As diretrizes da Anac e da

FAA publicadas esta semana
transformamessasrecomenda-
ções em ações obrigatórias. E
desdeaemissãodosboletins de
serviço pela Embraer, todos os
jatos fabricados posteriormen-
te saíram dos hangares da em-
presa com o problema sanado.
Em30de junho, existiam554

jatos família 170/190 da Em-
braervoandonomundo.Atého-
je, não foi registrado nenhum
acidente fatal envolvendo qual-
quer um dos modelos de jatos
da família 170/190.
Segundo a Anac, “grande

maioriados operadoresdaEm-
braer já deve ter realizado os
reparos” indicados nas diretri-
zes tanto da Anac quanto da
FAA. Procurada, a Embraer
não quis comentar. ●
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