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● A Hawker Beechcraft, fabrican-
te de aviões controlada pelo bra-
ço de private equity do Goldman
Sachs e pela Onex, está prepa-
rando um pedido de concordata,
disseram fontes próximas ao as-
sunto. A Hawker contestou na
Justiça americana a vitória da
Embraer numa licitação para
compra de aviões de defesa nos
Estados Unidos.

A empresa, que foi comprada
em 2007 por US$ 3,3 bilhões pe-
las empresas de private equity,
está negociando uma concordata
preestabelecida com seus maio-
res credores, grupo que inclui a
Centerbridge Partners, Angelo

Gordon e Capital Research & Ma-
nagement, disseram as fontes. A
Centerbridge, uma empresa de
investimentos sediada em Nova
York com foco em aquisições ala-
vancadas e em ativos de risco
elevado, é o maior credor, disse-
ram as fontes.

A Hawker e a Onex se recusa-
ram a comentar. O Goldman
Sachs e os credores não pude-
ram ser imediatamente contata-
dos. Esses credores provavel-
mente forneceriam financiamen-
to “debtor-in-possession” (DIP,
na sigla em inglês, uma linha de
crédito para empresa em concor-
data) para permitir à Hawker con-
tinuar a operar sob concordata.
Uma das fontes disse que o finan-
ciamento deve ser de menos de
US$ 500 milhões, mas alertou
que o número não é final e pode
ser alterado. / REUTERS

Negócios

Marina Gazzoni

A 5R Shopping Centers vai inves-
tir R$ 150 milhões na construção
de um shopping em Americana,
no interior de São Paulo. Esse é o
quarto empreendimento anun-
ciado pela empresa, que está no
mercado há apenas um ano.

Com o shopping de America-
na, a empresa já anunciou inves-
timentos de R$ 700 milhões em
novos empreendimentos no Bra-
sil. Até o momento, a 5R tem pro-
jetos em Rio Grande, no Rio

Grande do Sul, e nas cidades mi-
neiras de Uberaba e Uberlândia.

“Começamos com oportuni-
dades no interior, consideradas
secundárias por outras empre-
sas. Mas em breve vamos lançar
shoppings nas capitais”, disse o
diretor de operações e sócio da
5R Shopping Centers, Cesar Gar-
bin. Segundo ele, a empresa pla-
neja mais três lançamentos até a
metade do ano, o que elevará o
investimento em projetos para
mais de R$ 1 bilhão.

A 5R chegou ao mercado com a
proposta de assumir todas as eta-
pas do processo de prospecção,
construção e administração de
shopping centers. A empresa é
uma joint venture entre uma hol-
ding criada pela família de Ed-
mundo Rossi, um dos fundado-
res da incorporadora Rossi, e os

executivos do setor Cesar Gar-
bin e Carlos Fulcher.

Os aportes para os investimen-
tos vêm de recursos próprios
dos acionistas e de financiamen-
to bancário. O shopping de Ame-
ricana é o primeiro feito em so-
ciedade com outra empresa – a
ThomasiCamargo, que atua no
setor imobiliário da região me-
tropolitana de Campinas (SP) se-
rá parceira no projeto.

Segundo Garbin, novas parce-

rias devem acontecer nos próxi-
mos projetos da empresa. “So-
mos uma empresa muito associa-
tiva. Temos conversado com par-
ceiros locais e com fundos es-
trangeiros interessados em in-
vestir em shoppings no Brasil”,
disse o executivo.

As parcerias serão importan-
tes para acelerar o crescimento
da empresa. A meta da 5R é estar
entre as cinco maiores empresas
no setor de shoppings em cinco
anos. O mercado brasileiro ain-
da é pulverizado e, para Garbin,
deve passar por um movimento
de consolidação.

As três líderes no setor – BR
Malls, Multiplan e Iguatemi – so-
mam menos de 30% de market
share no segmento de shopping
brasileiro. E só 18% das vendas
do varejo são feitas dentro de

shoppings, segundo dados da As-
sociação Brasileira de Shopping
Centers (Abrasce), enquanto
nos Estados Unidos o porcen-
tual é de quase 60%.

Para ganhar mercado, esses
grupos partiram para a aquisi-
ções de projetos. Só a BR Malls,
dona de participações em 46

shoppings, comprou 36 em-
preendimentos desde 2007.

A 5R ainda não fez nenhuma
aquisição de empreendimentos
prontos, mas não descarta a pos-
sibilidade. “Nosso DNA é de um
desenvolvedor de projetos. Mas
em algum momento faremos
aquisições”, disse Garbin.

SANTIAGO

A Embraer anunciou ontem ter
fechado contratos de mais de
US$ 180 milhões para a venda de
aviões militares Super Tucano,
turboélice de ataque leve e de
treinamento. Segundo a compa-
nhia, a Força Aérea de Burkina
Faso, primeiro operador do mo-
delo na África, já recebeu três
aviões, que são utilizados em vi-

gilância de fronteira, mesmo ob-
jetivo da Força Aérea de Angola,
que adquiriu recentemente seis
aeronaves, cujas três primeiras
serão entregues em 2012.

Já a Força Aérea da Mauritânia
vai usar o Super Tucano para mis-
sões de contrainsurgência. Com
esses pedidos, sobe para nove o
número de forças aéreas que já
selecionaram o Super Tucano na
América Latina, na África e no
Sudeste Asiático, sendo que o
avião está em operação em seis
delas.

O presidente da Embraer Defe-
sa e Segurança, Luiz Carlos
Aguiar, também informou que a
empresa planeja participar da
reabertura de uma licitação dos

EUA para 20 aviões de suporte
aéreo leve, após o contrato obti-
do pela fabricante e a companhia
americana Sierra Nevada Corp.
ter sido cancelado no início des-
te ano.

Em dezembro, os EUA conce-
deram um contrato de US$ 355
milhões para 20 Super Tucanos,
como parte de seus planos para
armar o Exército afegão. Mas a
Força Aérea dos EUA afirmou
em fevereiro que não estava “sa-
tisfeita” com a documentação e
anunciou uma revisão do contra-
to após uma ação legal da rival
americana Hawker Beechcraft,
que está em dificuldades finan-
ceiras (ver ao lado).

“Nós vamos participar, se eles

mantiverem os mesmo requisi-
tos. Nós não vemos razão para
eles mudarem os requisitos, mas
se fizerem isso nós ainda não sa-
bemos qual será a nossa posi-
ção”, disse Aguiar durante a 17.ª
feira bianual FIDAE Air and Spa-
ce Show, em Santiago.

O executivo disse que o cance-
lamento do contrato não afetou
os negócios para a divisão de de-
fesa. “(O contrato) foi cancela-
do após ter sido concedido. Na
verdade, nós recebemos mais pe-
didos depois disso. Nós ganha-
mos, nós fomos os melhores.”

A receita da Embraer Defesa e
Segurança deverá alcançar entre
US$ 900 milhões e US$ 950 mi-
lhões neste ano, enquanto a re-
ceita total da companhia deverá
ficar numa faixa de entre US$ 5,8
bilhões e US$ 6,2 bilhões. Até
2020, a unidade representará
25% do total das receitas, ante
15% atualmente. / DOW JONES
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Empresa fecha com países da
África acordo de US$ 180 milhões

5R investe R$ 150 milhões em novo shopping

Automóveis. Peugeot recebe
injeção de recursos de € 1 bi
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Hawker Beechcraft
prepara concordata
nos Estados Unidos
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China abre mais espaço para jatos
executivos e pode beneficiar Embraer

Embraer vai fornecer
aviões Super Tucano
para as forças aéreas
de Burkina Faso,
Angola e Mauritânia

Frota. Visitantes conferem jatos executivos em feira de aviação em Xangai: governo chinês estuda um afrouxamento das regras para uso desses aviões

Aviação. País asiático, que tem hoje o segundo maior número de bilionários no mundo, contava no fim de 2011 com apenas
109 jatos executivos; autoridades pretendem diminuir as restrições a esses aviões, o que deve abrir mercado para a fabricante brasileira

Expansão. Aquisições não estão descartadas, diz Garbin

Cláudia Trevisan
CORRESPONDENTE / PEQUIM

O número de jatos executivos
nos céus da China aumentou
em 45,3% no ano passado, de-
pois de anos de baixo cresci-
mento. Mesmo com o salto, o
país tinha apenas 109 aerona-
ves desse tipo no fim de 2011,
comparadas a 10 mil nos Esta-
dos Unidos, mas as autorida-
des de Pequim começam a dar
os primeiros passos para mu-
dar as regras que restringem a
expansão do mercado – o que
potencialmente beneficia a
brasileira Embraer.

O diretor da Administração
de Aviação Civil da China, Xia
Xinghua, disse durante uma fei-
ra do setor realizada em Xangai
que o governo vai diminuir o pra-
zo para aprovação de licenças de
empresas que oferecem voos em
jatos executivos, bem como dos
planos de voo apresentados pe-
los pilotos.

Atualmente, a obtenção do si-
nal verde para decolagens pode
demorar dias, o que acaba redu-
zindo os benefícios oferecidos
por aviões particulares. Segun-
do Xia, a intenção do governo é
fixar um prazo máximo de três
dias para aprovação dos planos
de voo, o que ainda é elevado
quando comparado a padrões in-
ternacionais, pelo quais o con-
sentimento é dado em horas.

Além disso, deverá aumentar
o número de empresas que ofere-
cem aluguel de jatos executivos.
No ano passado, existiam ape-
nas nove em todo o país. Agora,
há 48 pedidos de licença à espera
de aprovação do governo, mas

apenas 30 devem ser constituí-
das nos próximos três anos por
razões de segurança, disse Xia.

Outro empecilho à expansão
do setor é a falta de infraestrutu-
ra. Apenas 180 aeroportos do
país permitem o pouso e decola-
gem de jatos particulares, en-
quanto nos Estados Unidos o nú-
mero chega a 15 mil.

Com o maior número de bilio-

nários do mundo depois dos
EUA, a China tem um enorme
mercado potencial, mas seu de-
senvolvimento é limitado por
um estrito controle do espaço aé-
reo, falta de infraestrutura e re-
gulação desfavorável.

Mercado. Apesar das restri-
ções, o cenário começa a mudar
lentamente. A Embraer já ven-

deu 22 jatos executivos no país,
18 dos quais no ano passado, em
contratos que somam cerca de
US$ 800 milhões, segundo o pre-
sidente da companhia na China,
Guan Dongyuan. Do total, cinco
foram entregues até agora.

“Nossa previsão é de que, nos
próximos dez anos, a China terá
mais 635 jatos executivos, no va-
lor total de US$ 21 bilhões”, dis-

se Guan ao Estado, sem revelar
quanto desse mercado a Em-
braer espera abocanhar. O núme-
ro é semelhante às aeronaves do
tipo existentes hoje no Brasil.

Todos os jatinhos vendidos pe-
la Embraer à China serão produ-
zidos no Brasil, e não na fábrica
que a companhia tem na cidade
de Harbin em conjunto com a es-
tatal Avic, onde antes eram mon-

tados aviões ERJ-145, para 50 pas-
sageiros. Em visita da presidente
Dilma Rousseff ao país em abril
de 2011, as duas empresas decidi-
ram adaptar a planta para fabrica-
ção de jatos Legacy. Mas, passa-
do quase um ano, a produção ain-
da não começou. Segundo Guan,
os funcionários estão em treina-
mento e a linha de montagem es-
tá em fase de aprovação.

estadão.com.br

● Empreendimento
O novo shopping, batizado de Pra-
ça Americana, terá área locável
de 33 mil metros quadrados e
cerca de 150 lojas. Terá decora-
ção temática, inspirada na tradi-
ção da cidade no setor têxtil.

Projeto em Americana (SP)
será o quarto da empresa,
criada há um ano e que
tem entre os sócios um
dos fundadores da Rossi
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 29 mar. 2012, Economia & Negócios, p. B22.




