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A Embraer deixou claro ontem
que somente participará de uma
nova licitação da Força Aérea
dos Estados Unidos (USAF) pa-
ra a compra de aviões de comba-
te leve se os requisitos forem os
mesmos da concorrência cance-

lada no final de fevereiro. A úni-
ca mudança exigida pela compa-
nhia brasileira é a prorrogação
do prazo de entrega das primei-
ras aeronaves, antes definida pa-
ra 23 de abril de 2013. Conforme
anunciou no final de março, a
USAF deve lançar o novo edital
nas próximas semanas.

Ao contrário do que informou
à imprensa, a presidente Dilma
Rousseff cobrou duas vezes do
presidente dos EUA, Barack Oba-
ma, anteontem, a preservação
da escolha inicial da USAF. “Os
EUA sempre falaram em respei-
to aos contratos. Como é que,
agora, não respeitam um de-
les?”, questionou Dilma na sua
conversa com Obama, na Casa
Branca, e quando ambos se apre-

sentaram diante dos comandan-
tes de empresas dos dois países.

Ontem, o presidente da Em-
braer, Frederico Curado, insis-
tiu a jornalistas brasileiros e es-
trangeiros não ser essa venda
crucial por seu valor – um total
de US$ 350 milhões para o pri-
meiro lote de 20 aviões, a ser en-
tregue pelos EUA à futura Força
Aérea do Afeganistão.

A importância do contrato es-
taria no seu objetivo estratégico.
A operação com o Departamen-
to de Defesa, explicou ele, vale
como um “selo de qualidade” pa-
ra os Super Tucanos. Ela estimu-
laria a empresa a avançar em ni-
chos do mercado de aviação mili-
tar e daria impulso a projetos es-
pecíficos, como a montagem car-

gueiro KC 390.
“Considerando a reabertura

do processo de licitação, espera-
mos que haja coerência com o
que foi avaliado no processo an-
terior”, afirmou. “O Super Tuca-
no não é só o melhor avião dessa
categoria, mas é o único. Esta-
mos confiantes”, completou
Curado.

Vitória cancelada. A Embraer
fora anunciada vitoriosa na licita-
ção da USAF no final de dezem-
bro, depois da desqualificação
da companhia americana Haw-
ker Beencraft por não ter cumpri-
do requisitos. A Hawker compe-
tia com os aviões AT-6, produzi-
dos em sua planta em Wichita
(Kansas). Em 28 de fevereiro, en-

tretanto, a Força Aérea anun-
ciou o cancelamento do proces-
so de compra, sob o argumento
de ter havido problemas com a
documentação. Uma investiga-
ção foi aberta para apurar o erro.

A decisão frustrou a Embraer,
segundo Curado. Mas também
surpreendeu o Departamento
de Estado, o comando do Pentá-
gono e a Casa Branca.

Questionado se teria sido pro-
vocada por incompetência da bu-
rocracia da USAF ou por pres-
sões políticas, Curado acabou

por concordar com a primeira al-
ternativa. “Se o processo for reto-
mado sem mudanças, com as
mesmas especificações técni-
cas, nós seremos selecionados
de novo. Isso significa não ter ha-
vido interferência política no
cancelamento.”

Políticos do Estado do Kan-
sas, entretanto, movimentaram-
se em Washington em favor de
uma revisão no processo de com-
pra, como meio de favorecer a
Hawker. Neste ano de eleição
presidencial nos EUA, o pré-can-
didato republicano Newt Gin-
grich criticou duas vezes a vitó-
ria da companhia brasileira nes-
sa concorrência como exemplo
de negligência do governo Oba-
ma em sua missão de gerar em-
pregos no país. Gingrich omitiu
o fato de a Embraer planejar pro-
dução desses Super Tucanos em
Jacksonville, Flórida.

Hiroko Tabuchi
THE NEW YORK TIMES

Depois de décadas de ênfase sé-
ria em confiabilidade, a Toyota
quer agora entrar para a turma
dos descolados. Em nova aborda-
gem anunciada na segunda-fei-
ra, a empresa, maior fabricante
japonesa de automóveis, disse
que vai reformar seu sistema de
desenvolvimento para conferir
aos engenheiros mais liberdade
de experimentação, com proje-

tos mais ousados e arrojados.
“Queremos arriscar mais”, disse
Akio Toyoda, presidente da mon-
tadora e neto do seu fundador,
no principal laboratório de de-
sign localizado na sede da empre-
sa em Toyota City, 320 quilôme-
tros ao sudoeste de Tóquio.

A empresa concederá mais au-
tonomia aos engenheiros, sim-
plificando o processo que envol-
ve as decisões sobre o design, em
parte por meio da redução do nú-
mero de executivos envolvidos
na avaliação de novos projetos.
Anteriormente, as mudanças no
design eram submetidas à avalia-
ção de até 100 executivos.

Mas os engenheiros enfrenta-
rão pressões para reduzir os cus-
tos por meio do emprego de pe-
ças padronizadas em diferentes
modelos, disse Toyoda. A empre-
sa vai também repassar uma par-
cela maior das atividades de pes-
quisa e desenvolvimento às eco-
nomias emergentes, nas quais as

equipes locais da empresa pode-
rão projetar modelos mais volta-
dos para gostos específicos, dis-
se o diretor.

Sob muitos aspectos, a Toyota
está ansiosa para se reinventar
depois de viver três anos desas-

trosos, marcados por problemas
internos da empresa e outros
que estiveram além do seu con-
trole. O colapso do comércio du-
rante a crise econômica global
contribuiu para o maior prejuízo
da história da Toyota, enquanto
numerosos recalls dos produtos
da montadora em 2009 mancha-
ram seu histórico de segurança,
antes exemplar.

Desastres. Mais recentemente,
o tsunami do ano passado no Ja-
pão e as enchentes na Tailândia
atrapalharam a produção duran-
te meses. E o iene fortalecido

continua a pesar na competitivi-
dade da empresa e também no
seu saldo. Mas a montadora, fun-
dada há 75 anos, tenta também
se modernizar num aspecto
mais profundamente enraizado:
uma filosofia de design se dedica
mais à função, ao custo e à efi-
ciência do que à forma.

Tomemos como exemplo o
Camry, o clássico modelo usado
para ir ao supermercado. Apesar
do seu status de carro mais vendi-
do dos Estados Unidos, seu de-
sign há muito é motivo de piada.

“É fácil encontrar o nome do
carro acompanhado de adjeti-
vos como ‘eletrodoméstico’, ‘be-
ge’ e ‘monótono’”, brincava uma
resenha publicada em 2011 na re-
vista Motor Trend.

Tokuo Fukuichi, nomeado di-
retor de design da Toyota em
2011, disse que o design pouco
impressionante foi o produto de
um processo impulsionado pelo
consenso que tentou agradar a
todos e, com isto, não impressio-
nou ninguém. “Para que alguém
se apaixone por um modelo, te-
mos de estar preparados para
aceitar que algumas pessoas o de-
testem”, disse Fukuichi.

A versão remodelada do Ava-
lon pode ser um exemplo disso.
Os projetistas nos EUA tiveram
liberdade para reformar o sedã,

apresentado pela Toyota no Sa-
lão do Automóvel de Nova York
na semana passada.

Mudanças como um farol tra-
seiro mais arrojado e uma entra-
da dianteira de ar em forma de
trapézio mudaram muito a im-
pressão transmitida pelo veícu-
lo, disseram os jornalistas que o
resenharam.

No Salão do Automóvel, o vice-
presidente da Toyota para os
EUA, Bob Carter, descreveu a
reação de Toyoda ao ver o Ava-
lon remodelado: “Demais! Não
mudem mais nada”.

Outra mudança comentada
entre os projetistas da Toyota é
o papel cada vez mais central
que o Prius, modelo híbrido mo-
vido a gasolina e eletricidade, es-
tá desempenhando no incentivo
ao desenvolvimento de novos
veículos dentro da montadora.

Indagado se o processo de de-
sign da Toyota logo passaria a se
assemelhar ao da Apple – empre-
sa famosa por valorizar pouco as
pesquisas de mercado, privile-
giando os gostos e preferências
de seus próprios designers –, To-
yoda se mostrou pensativo.
“Sim, acho que estamos avançan-
do mais nesta direção”, disse ele.
“Temos de ser mais visioná-
rios.” / TRADUÇÃO DE AUGUSTO

CALIL

Embraer pede aos EUA prazo para produzir

Toyota quer deixar de
lado design sóbrio e
ser a Apple dos carros

FONTE: GOL
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Gol passa a cobrar
pelo refrigerante e
pela batatinha
Empresa reforça o modelo de baixo custo e baixa tarifa e cobra
dos passageiros pelos alimentos e bebidas oferecidos a bordo

Glauber Gonçalves / RIO

Depois de anunciar o corte de
dezenas de voos e desligar
mais de 200 tripulantes, a Gol

resolveu acabar com o lanche
gratuito em diversas rotas.
Em cerca de 250 dos 900 voos
diários da companhia, os pas-
sageiros não recebem mais

amendoim ou batatinhas.
Quem tiver sede durante a via-

gem terá de desembolsar R$ 5
por uma lata de refrigerante ou,
então, se contentar com um co-

po de água. O mesmo valor é co-
brado por um pacote de batatas
chips de apenas 30 gramas.

Segundo a companhia, o lan-
che gratuito foi suspenso no co-
meço do mês apenas nos voos
com duração superior a uma ho-
ra e meia.

Dias antes do fim de março,
porém, o Estado verificou que já
não havia nenhuma opção de re-
feição sem custo para o passagei-
ro em um voo entre o aeroporto
Internacional Tom Jobim, no
Rio, e Porto Alegre.

A medida não afeta a ponte aé-
rea Rio-São Paulo, informou a
Gol. De acordo com a empresa,
os voos de maior duração terão
apenas o serviço de venda a bor-
do, que oferece refeições um
pouco mais elaboradas, como
sanduíches. Para a aérea, o lan-
chinho gratuito já não atendia
mais a demanda do passageiro
de viagens mais longas.

Um consultor que acompa-
nha as empresas aéreas diz que a
suspensão do lanche é uma clara
estratégia da Gol para recuperar
margens.

Uma guerra tarifária com a
TAM em um momento de au-
mento do preço do querosene de
aviação resultou em um prejuízo
líquido de R$ 710 milhões.

Em um setor marcado por ope-
rar com margens muito estrei-

tas, cortes mínimos de custo são
vistos como medidas importan-
tes para manter as operações ren-
táveis.

A Ryan Air, companhia irlande-
sa conhecida por levar ao extre-
mo o conceito de low fare, low
cost (baixa tarifa, baixo custo),
anunciou na semana passada
que reduzirá o tamanho das pági-
nas de sua revista de bordo.
Anualmente, a medida resultará
em uma economia de € 500 mil.

Com o corte do lanche grátis, a
Gol segue a mesma estratégia
adotada pela Webjet, empresa
que comprou em 2011. Em 2010,
a companhia controlada pela fa-
mília Constantino deixou de dis-
tribuir alimentação a bordo e
passou a cobrar até pela água.

Um ano antes, a Gol já tinha
iniciado seu serviço de venda de
alimentos nos voos, porém man-
teve uma opção básica para
quem não estivesse disposto a
colocar a mão no bolso para co-
mer ou beber durante a viagem.

Tendência. O corte desse tipo
de serviço é uma tendência que
deve ser mantida no setor, avalia
o professor da Universidade Fe-
deral do Rio de Janeiro (UFRJ)
Elton Fernandes, especialista
no setor aéreo.

“Ninguém deixa de viajar por
causa do lanchinho. As compa-
nhias já perceberam que esse
não é um fator de diferenciação
significativo”, afirma.

Apesar de a Gol se intitular
uma empresa low fare, low cost,
o especialista avalia que a empre-
sa não se enquadra nessa catego-
ria. “O custo da Gol não tem mui-
ta diferença do da TAM. As pes-
soas costumam chamar a Gol de
low cost (baixo custo), mas ela
não é. Nem low fare (baixa tari-
fa) ela é mais. Hoje o preço da
passagem está alto. As ofertas de
preços mais baixos foram feitas
apenas durante um período”,
diz Fernandes.

O fim do lanche grátis, porém,
aproximaa companhia desse mo-
delo de negócios, que busca redu-
zir ao máximo os custos por
meio de cobranças de itens op-
cionais a parte. Na hora de cortar
custos, nem a clássica barrinha
de cereal foi poupada.

Economia. Gol quer substituir despesa com oferta de lanche gratuito aos passageiros em receita com venda de alimentos e bebidas a bordo em 250 voos

Mudança. Bob Carter apresentou novo Avalon em Nova York

Empresa planeja dar
mais autonomia aos
engenheiros e menos
atenção às pesquisas
de mercado

● Pressão
A Embraer venceu em dezembro
a licitação para vender 20 aviões
Super Tucano à Força Aérea dos
EUA, mas o processo foi suspen-
so em fevereiro, após pressões
da americana Hawker Beencraft.

Empresa diz que participa
de leilão da Força Aérea
se data para entrega de
aeronaves, marcada para
daqui a um ano, for adiada

● Futuro

PREÇOS

VALORES EM REAIS

Sanduíche 12,00

Batata chips (30g) 5,00

Café solúvel (50 ml) 3,00

Suco de fruta (330 ml) 5,00

Refrigerante (350 ml) 5,00

Chocolate (até 35 g) 5,00

Cookies de aveia (50g) 5,00

AKIO TOYODA
PRESIDENTE DA TOYOTA
“Queremos arriscar mais.
Temos de ser mais
visionários.”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 11 abr. 2012, Primeiro Caderno, p. A8- B14.




