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Ao mesmo tempo em que assi-
nou ontem, em Pequim, um
acordo que poderá permitir a
continuidade do funcionamento
de sua fábrica de jatos em Har-
bin, na China, a Embraer tam-
bém anunciou parcerias e aqui-
sições importantes na área de
defesa para expandir sua atução
no mercado brasileiro.

O acordo assinado pela fa-
bricante de aviões brasileira
com a Aviation Industry Corpo-
ration of China prevê uma linha
de produção do avião executivo
Legacy 600/650 na China, utili-
zando a infraestrutura, recursos
financeiros e mão de obra da
Harbin Embraer Aircraft Indus-
try Company, que atualmente
produz o ERJ145 e tinha previ-
são de fechar suas portas.

Mas o estresse vivido entre a
Embraer na China pela produ-
ção do ERJ145, que concorre
diretamente com o modelo
ARJ21 produzido pela estatal
chinesa Comac, não deve ter-
minar tão fácil. Ozires Silva,
um dos fundadores e ex-presi-
dente da fabricante de aviões
brasileira, pondera que o con-
sumidor chinês — ao contrário
do brasileiro que normalmente
privilegia o produto internacio-

nal — prefere comprar bens
produzidos na China. “O Le-
gacy, que será vendido para a
China não concorre com os
aviões produzidos no país, mas
a fábrica da Embraer na Ásia
ainda corre risco de fechar, pois
o impasse quanto à produção do
ERJ145 continua”, diz.

Silva afirma que a fase de su-
cesso que a brasileira vive se
deve à diversificação de seus
produtos e aos investimentos
constantes em inovação. Além
disso, ele explica que a parceria
com a China é estratégica, já
que o setor de aviação sofre uma
concorrência acirrada. “A Em-
braer consegue competir com
grandes nomes da aviação que
recebem investimento muito
maior do que ela.”, afirma.

As mudanças pelas quais a
empresa brasileira passou nos

últimos dois anos foram para
que ela não vivesse novamente
outra crise como a de 2009,
quando teve que demitir 4 mil
funcionários. “A crise surgiu
pois as empresas de aviação
comercial cancelaram os pe-
didos e recuaram em seus in-
vestimentos. A Embraer, que
não atuava fortemente em ou-
tros segmentos além do co-
mercial, sofreu de maneira di-
reta”, diz o brigadeiro Mauro
Gandra, ex-ministro da aero-
náutica e membro do conselho
administrativo da AEL.

Esse é um dos motivos que fi-
zeram a companhia diversificar
suas apostas, inclusive com a
ampliação dos investimentos na
área de defesa. A parceria anun-
ciada ontem entre a Embraer e a
AEL Sistemas, uma subsidiária
da israelense Elbit Systems cria-

rá uma nova empresa, ainda sem
nome certo. Gandra afirma que a
intenção da nova empresa é for-
necer a tecnologia necessária
para que a Embraer comece a
produzir Veículos Aéreos Não
Tripulados (Vants). “A Embraer
não teria nenhum problema em
produzir esse tipo de avião, o
que ela não consegue é desen-
volver o sistema de visualização,
o sistema ótico”, afirma Gandra.

É nessa parte que a parceria
se fortalece. A empresa is-
raelense entra com a tecnologia
e a brasileira com a produção.
Apesar disso, Gandra afirma
que a AEL pretende ir além com
essa nova empresa onde terá
participação de 25%. “Quere-
mos fornecer os sistemas elétri-
cos e eletrônicos para os aviões
civis da Embraer, mas isso é
uma coisa para o futuro”. ■
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DEFESA E SEGURANÇA

Companhia comprou Atech e fechou acordo com AEL
Além do acordo com a AEL,
o presidente da Embraer Defesa,
Luiz Carlos Aguiar, também
anunciou ontem a compra de 50%
do capital da Atech, que atua na
área de tecnologia, por R$ 36
milhões. A parceria vai permitir ao
grupo fornecer os equipamentos
e serviços de sistemas de

comando, controle, computação,
comunicações e inteligência (C4I)
do Sistema de Gerenciamento
da Amazônia Azul e do
Sistema de Monitoramento das
Fronteiras, que vão ser utilizados
pelas Forças Armadas para
monitorar o território brasileiro
terrestre e ultramarino.

“A expectativa inicialmente
é trabalhar o mercado brasileiro
e depois pensar em outros
mercados”, afirmou Aguiar.
A previsão da Embraer Defesa
é faturar R$ 1,5 bilhão neste ano,
como lembrou o vice-presidente
de operações da companhia,
Eduardo Bonini. Daniel Haidar
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