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Eike diz já ter
comprador
para a AUX

Eduardo Rodrigues / BRASÍLIA

O receio dos grandes grupos eco-
nômicos do País em relação à no-
va lei de defesa da concorrência,
que entrou em vigor em 29 de
maio, levou ao anúncio de nada
menos do que 141 operações de
fusões e aquisições nos últimos
dias de validade das regras anti-
gas. Com isso, as empresas evita-
ram que o negócio só fosse fecha-

do após análise do Conselho Ad-
ministrativo de Defesa Econômi-
ca (Cade).

Segundo balanço divulgado
ontem pelo Cade, esse foi o nú-
mero de atos de concentração as-
sinados até o dia 28 do mês passa-
do e que foram protocolados nos
15 dias úteis de tolerância da fase
de transição para as novas re-
gras, encerrados na última terça-
feira. Apenas nos últimos dois

dias desse prazo, chegaram noti-
ficações de 54 processos.

Nas últimas duas semanas de
maio, o mercado foi inundado
de fatos relevantes de grandes
conglomerados anunciando ope-
rações a tempo de serem analisa-
das pela lei anterior. Entre elas,
destacaram-se aquisições pelos
grupos Marcopolo, Sul América,
Cosan, Ultrapar e Kroton Educa-
cional. Até ontem, a autarquia re-
cebeu apenas duas notificações
de casos que tramitarão confor-
me a lei atualizada.

Para o advogado especialista
em defesa da concorrência,
Eduardo Molan Gaban, essa cor-

rida pode ter sido um exage-
ro. “A cautela é normal em mo-
mentos de transição, mas
acredito que houve excesso.”

Segundo Gaban, boa parte
desses processos que chega-
ram ao Cade provavelmente
nem precisaria ser notifica-
dos pela nova regra. Agora,
apenas operações nas quais o
grupo comprador tenha fatu-
ramento acima de R$ 750 mi-
lhões no ano anterior e o gru-
po vendedor, de R$ 75 mi-
lhões, serão apreciadas pelo
Cade. Antes, bastava que um
dos braços do negócio tivesse
receitas de R$ 400 milhões.

Cade recebeu 141 fusões
antes de mudança na regra

Embraer faz acordo para
reativar fábrica na China
Fabricante brasileira fechou uma parceria com a chinesa Avic para a
produção de jatos executivos na fábrica de Harbin, que estava parada

EMBRAER

Retomada. Fábrica da Embraer na China produzia o ERJ 145, mas havia deixado de funcionar

Raquel Landim

A Embraer finalmente conse-
guiu a autorização do governo
chinês para fabricar jatos exe-
cutivos no país, o que vai viabi-
lizar sua fábrica em Harbin,
no norte da China. A compa-
nhia brasileira fechou um
acordo com a Aviation Corpo-
ration of China (Avic) para a
produção dos jatos executivos
Legacy 600/650.

O compromisso foi assinado
ontem na presença da presiden-
te Dilma Rousseff e do primeiro-
ministro da China, Wen Jiabao,
que está no Brasil para a Confe-
rência Rio+20. No ano passado,
quando Dilma esteve na China,
os dois lados firmaram um pro-
tocolo de intenções, mas falta-
vam as aprovações finais das au-
toridades de Pequim.

Com o aval do governo chi-
nês, a fábrica da Embraer em
Harbin, que está parada há mais

de um ano, deve voltar a funcio-
nar em breve. Os jatos Legacy
serão fabricados utilizando a es-
trutura, os recursos financeiros
e a mão de obra da Harbin Em-
braer Aircraft Industry Co.
(Heai), joint venture entre a em-
presa brasileira e a estatal chine-
sa Avic.

“O anúncio de hoje (ontem)
representa mais um marco no

compromisso de longo prazo da
Embraer com a China”, disse,
por meio de nota, o diretor-pre-
sidente da Embraer, Frederico
Curado. “A concretização da
cooperação China-Brasil é pro-
duto dos esforços conjuntos de
líderes governamentais e da in-
dústria do setor”, afirmou, por
sua vez, o presidente da Avic,
Tan Ruisong.

O primeiro jato executivo fa-
bricado em Harbin deve ficar
pronto no final de 2013. O avião
será entregue à ICBC Financial
Leasing, que fechou ontem a
aquisição de 10 modelos Legacy
650. A ICBC é uma subsidiária
integral do Banco Industrial e
Comercial da China.

Protecionismo. A unidade de
Harbin foi instalada pela Em-
braer e pela Avic em 2002, para
fabricar o avião comercial ERJ
145. A Embraer pretendia produ-
zir o ERJ 145 na China e exportar

para lá o EMB 190, que é feito no
Brasil. Mas a crise global atrapa-
lhou os planos, reduzindo a de-
manda chinesa por aviões e tor-
nando os chineses mais prote-
cionistas.

O governo chinês passou a
pressionar as companhias aé-
reas locais a dar preferência aos
aviões fabricados na China, e ne-
gou as licenças de importação

necessárias para que os jatos fei-
tos pela Embraer no Brasil fos-
sem entregues. Além disso, as
estatais chinesas desenvolve-
ram um avião que vai concorrer
diretamente com o EMB 190.

O assunto quase se tornou
um incidente diplomático. Em
2009, o presidente Luiz Inácio
Lula da Silva esteve na China,
mas não resolveu o impasse. A

Embraer chegou a pensar em fa-
bricar o EMB 190 na China, mas
não obteve autorização do go-
verno chinês para isso. Foi só na
visita de Dilma Rousseff a Pe-
quim, no ano passado, que os
dois lados concordaram em es-
tudar a fabricação em Harbin de
jatos executivos, um ramo do se-
tor aéreo ainda pouco explora-
do na China.

Sergio Torres / RIO

O empresário Eike Batista disse
ontem já ter encontrado um
comprador para parte de sua em-
presa de mineração de ouro na
Colômbia, a AUX. Em evento rea-
lizado no Forte de Copacabana,
vinculado à conferência ambien-
tal Rio+20, Batista disse que o ne-
gócio está fechado, mas negou-

se a identificar a companhia com
que acerta a venda da minerado-
ra, por cerca de US$ 2 bilhões.

Ele recusou-se também a apre-
sentar detalhes da negociação.
O que se sabe, dito dias atrás pe-
lo próprio empresário, é que se-
rão vendidos 49% da AUX. A ven-
da ocorre após a desistência de
Batista de abrir o capital da com-
panhia, motivada, segundo ele,
pela crise global.

Eike Batista acrescentou que,
até setembro, sua holding, a
EBX, divulgará o comprador de
parte da mineradora. “Anuncio
em menos de 63 dias”, limitou-
se a dizer.

● Encomenda

Patrocinadores:

Apoio:

Portal Corporativo
Banco Rural

Workflow Seguradora
CAPEMISA

Especial - Segurança Sessão de
Crédito
CIP - Câmara Interbancária de
Pagamentos

GED - Para Crédito Imobiliário
CrediPronto

Gestão de Risco para Factoring
Interest Factoring Fomento

Compensação por Imagem
SICOOB - Confederação
Nacional das Cooperativas do
Sicoob Ltda.

Inovação Mercadológica
Tecban

Correspondente Bancário
Internacional
Western Union do Brasil

Mobile Seguros
Liberty Seguros

Segurança da Informação
Seguradora
Liberty Seguros

Monitoração de Negócios -
Seguros
Bradesco Seguros

Internet - Seguros
Bradesco Seguros

BI (Business Inteligence)
Bradesco Seguros

Workflow
Itaú BBA

Ferramenta de Análise de Risco
Itaú BBA

Redesenho de Produto
Itaú BBA

Gestão de Processo
Santander

Call Center
Santander

Governança de TI
Santander

Gestão de Pessoas
Santander

Especial - Mobile banking Pessoa 
Jurídica
Itaú Unibanco

Especial - Redes Sociais
Itaú Unibanco

e-commerce
Itaú Unibanco

Segurança
Itaú Unibanco

Internet banking - Pessoa
Jurídica
Itaú Unibanco

Infraestrutura de Telecom
Bradesco

T-Banking
Bradesco

Inovação em Segurança
Bradesco

Crédito Imobiliário
Bradesco

Internet Banking - Pessoa Física
Bradesco

Redes Sociais
Bradesco

Plataforma de Negócios
Banco do Brasil

Correspondente Bancário
Banco do Brasil

Mobile banking
Banco do Brasil

Infraestrutura de TI
Banco do Brasil

Cartões
Banco do Brasil

Autoatendimento
Banco do Brasil

Arquitetura de TI
Banco do Brasil

GED - Gestão Eletrônica de
Documentos
Caixa Econômica Federal

Bancarização
Caixa Econômica Federal

Gestão de Risco
Caixa Econômica Federal

Monitoração de Negócios
Caixa Econômica Federal

Engenharia de Software
Caixa Econômica Federal

Especial - Loterias
Caixa Econômica Federal

Agências
Caixa Econômica Federal

Responsabilidade Social
Caixa Econômica Federal

Sistema de Custódia e
Controladoria
Caixa Econômica Federal

CIO do Ano
Joaquim Lima de Oliveira -
Caixa Econômica Federal
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efinance
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10
unidades do jato executivo Le-
gacy 650 foram encomendadas
pela ICBC Financial Leasing,
uma subsidiária integral do
Banco Industrial e Comercial
da China, sendo cinco pedidos
firmes e cinco opções. A
empresa será a dona do primeiro
jato a sair da fábrica de Harbin,
no final do próximo ano

Text Box
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