
O embaixador americano no Bra-
sil, Thomas Shannon, afirmou
ontem que a suspensão da licita-
ção para a compra dos aviões Su-
per Tucano, da Embraer, deve
ser enfrentada com “serenida-
de” pelo governo brasileiro.

Ele admite o inconveniente
causado pelo impasse no fecha-
mento do contrato — o que
ocorre pela segunda vez em
concorrência na qual a Em-
braer participa nos EUA — mas
afirma que a companhia nacio-
nal também já colheu frutos
das relações com os EUA.

“É preciso lembrar que 80%
dos componentes do Super Tu-
cano vêm dos Estados Unidos e
que a Embraer já prevê a expan-
são com a abertura de uma se-
gunda fábrica no país”, afirma.

Ele nega que a posição da Em-
braer possa sofrer problemas em
função de demonstrações de ca-
ráter “protecionista” movidas
pelo governo americano — mui-
tos parlamentares contestaram a
derrota da concorrente Hawker-
Beechcraft alegando prejuízo à
indústria defesa americana.

“A Embraer é bem conhecida
no mercado americano e tem
seu lugar assegurado no merca-
do. É preciso ter paciência e en-
tender que as relações da empre-
sa no país são de longo prazo e
vão além de questões meramen-
te comerciais.” ■ R.B.N.

Após decisão dos Estados Uni-
dos de suspender a compra de
20 aviões Super Tucano, fabrica-
dos pela Embraer, a companhia
americana Boeing, corre para
evitar constrangimentos na lici-
tação do governo Dilma Rousse-
ff para a compra de caças a se-
rem usados pela Força Aérea
Brasileira (FAB).

Executivos da companhia vie-
ram ontem ao país para demons-
trar que todos os compromissos
de transferência de tecnologia
militar aeronáutica, oferecidos
pela Boeing como parte da con-
corrência, não correm o risco
de serem revistos no futuro.

“A transferência de tecnolo-
gia para a força aérea brasileira
é um compromisso sem prece-
dentes do governo e do Congres-
so americano”, afirma o presi-
dente da Boeing Military Air-
craft, Chris Chadwick.

A reafirmação do acordo foi
necessária pela insegurança de-
monstrada pelo governo ameri-
cano em negociações com a
Embraer. A Força Aérea Ameri-
cana, mesmo após anunciar a
vitória da companhia brasilei-
ra em licitação, decidiu não fe-
char a compra alegando proble-
mas de documentação, argu-
mento que surpreendeu o go-
verno brasileiro.

Pesou na suspensão da com-
pra, o lobby de caráter protecio-
nista da empresa Hawker-Bee-
chcraft — concorrente da Em-
braer na licitação — sobre o Con-
gresso americano.

O embaixador dos Estados
Unidos no Brasil, Thomas Shan-
non, atribui a revisão da con-
corrência dos Super Tucanos a
uma decisão interna da Força
Aérea Americana e que não
tem a ver com as pressões ad-
vindas do parlamento.

Ainda assim, Shannon afir-
ma que as possíveis disputas
no Congresso do país não irão
ameaçar os compromissos de
transferência de tecnologia pa-
ra o Brasil no futuro, caso
Boeing saia vencedora da licita-
ção — na qual também concor-
re a empresa francesa Dassaut
e a sueca Saab.

O embaixador afirma que os
líderes do Congresso já aprova-
ram acordo de transferência de
tecnologia inédita na relação bi-
lateral dos países e em níveis si-
milares aos existentes com os
aliados dos Estados Unidos den-
tro da Organização do Tratado
do Atlântico Norte (OTAN).

“A oferta da Boeing é bem co-
nhecida pelo Congresso ameri-
cano”, afirma Shannon.

O representante do governo
americano quer que as duas lici-
tações sejam tratadas pelos paí-
ses de maneiras distintas e que
o que o Brasil se atenha aos méri-
tos das ofertas feitas pela
Boeing. Chadwick, por sua vez,
disse que as melhores ofertas da
Boeing na concorrência já fo-
ram anunciadas, e disse que irá
analisar demandas brasileiras
por tecnologias que a compa-
nhia resguarda reservas em
transferir para outros países.
“Precisamos entender melhor
as prioridades do governo brasi-
leiro para ver o que podemos
oferecer”, diz.

Parceria de longo prazo
Chadwick afirma que o resulta-
do da licitação não afetará os

planos futuros de investimen-
tos da empresa no Brasil. Se-
gundo ele, o planejamento de
atuação no Brasil assim como
qualquer parceria com a Em-
braer tem uma perspectiva de
longo prazo.

“Temos toda a intenção de ob-
ter apoio da Embraer em qual-
quer projeto da Boeing a ser de-
senvolvido no país”, afirma
Chadwick. O executivo lem-
brou a intenção da companhia
de repassar para a Embraer a
construção de parte dos compo-
nentes do Super Hornet, avião
fabricando pela Boeing, visan-
do o mercado global.

O embaixador americano,
Thomas Shannon, diz que o go-
verno do país ainda não tem
qualquer previsão sobre quan-
to deverá retomar a licitação
para a compra dos aviões a se-
rem enviados para treinamen-
to de tropas dos EUA no Afega-
nistão — concorrência da qual
a Embraer participa.

“A revisão do processo de
aquisição está nas mãos da For-
ça Aérea Americana”, diz.

“Ainda não há perspectiva
para a revisão do processo”, fi-
naliza. ■
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Boeing garante que Brasil terá
acesso à tecnologia americana

Thomas Shannon diz que
suspensão do contrato deve ser
vista com “serenidade”

Após decisão dos EUA de suspender compra de aviões da Embraer, presidente da companhia vem
ao país para evitar constrangimentos na licitação brasileira para compra de caças para a Força Aérea

“
Ele nega, porém,
que a Embraer
possa ter problemas
em razão da medida
“protecionista”
dos EUA

A transferência de
tecnologia para a
força aérea brasileira
é um compromisso
sem precedentes
do governo e do
Congresso americano

Chris Chadwick
Presidente da Boeing
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 6 mar. 2012, Primeiro Caderno, p. 6.




