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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
Raquel Landim

A Embraer finalmente conseguiu a autorização do governo
chinês para fabricar jatos executivos no país, o que vai viabilizar sua fábrica em Harbin,
no norte da China. A companhia brasileira fechou um
acordo com a Aviation Corporation of China (Avic) para a
produção dos jatos executivos
Legacy 600/650.
O compromisso foi assinado
ontem na presença da presidente Dilma Rousseff e do primeiroministro da China, Wen Jiabao,
que está no Brasil para a Conferência Rio+20. No ano passado,
quando Dilma esteve na China,
os dois lados firmaram um protocolo de intenções, mas faltavam as aprovações finais das autoridades de Pequim.
Com o aval do governo chinês, a fábrica da Embraer em
Harbin, que está parada há mais

● Encomenda

10

unidades do jato executivo Legacy 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

de um ano, deve voltar a funcionar em breve. Os jatos Legacy
serão fabricados utilizando a estrutura, os recursos financeiros
e a mão de obra da Harbin Embraer Aircraft Industry Co.
(Heai),joint venture entre a empresa brasileira e a estatal chinesa 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-presidente da Embraer, Frederico
Curado. “A concretização da
cooperação China-Brasil é produto dos esforços conjuntos de
líderes governamentais e da indústria do setor”, afirmou, por
sua vez, o presidente da Avic,
Tan Ruisong.
O primeiro jato executivo fabricado 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 Embraer e pela Avic em 2002, para
fabricar o avião comercial ERJ
145. A Embraerpretendia produzir o ERJ 145 na China e exportar

Retomada. Fábrica da Embraer na China produzia o ERJ 145, mas havia deixado de funcionar
para lá o EMB 190, que é feito no
Brasil. Mas a crise global atrapalhou os planos, reduzindo a demanda chinesa por aviões e tornando os chineses mais protecionistas.
O governo chinês passou a
pressionar as companhias aéreas locais a dar preferência aos
aviões fabricados na China, e negou as licenças de importação

necessárias para que os jatos feitos pela Embraer no Brasil fossem entregues. Além disso, as
estatais chinesas desenvolveram 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 fabricar o EMB 190 na China, mas
não obteve autorização do governo chinês para isso. Foi só na
visita de Dilma Rousseff a Pequim, no ano passado, que os
dois lados concordaram em estudar a fabricação em Harbin de
jatosexecutivos, um ramo do setor aéreo ainda pouco explorado na China.

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 22 jun.2012, Economia & Negócios, p. B13.

Cade recebeu 141 fusões
antes de mudança na regra
Eduardo Rodrigues / BRASÍLIA

Oreceio dosgrandesgrupos econômicosdoPaís em relaçãoà nova 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 antigas.Comisso, asempresasevitaramqueonegóciosófossefecha-

do após análise do Conselho AdministrativodeDefesaEconômica (Cade).
Segundo balanço divulgado
ontem pelo Cade, esse foi o númerodeatosdeconcentraçãoassinadosatéodia28domêspassadoe queforam protocolados nos
15 dias úteis de tolerância da fase
de transição para as novas regras,encerrados naúltima terçafeira. Apenas nos últimos dois

dias desse prazo, chegaram notificações de 54 processos.
Nas últimas duas semanas de
maio, o mercado foi inundado
de fatos relevantes de grandes
conglomeradosanunciandooperaçõesatempo deserem analisadas pela lei anterior. Entre elas,
destacaram-se aquisições pelos
grupos Marcopolo, Sul América,
Cosan,UltrapareKrotonEducacional.Atéontem,aautarquia recebeu apenas duas notificações
de casos que tramitarão conforme a lei atualizada.
Para o advogado especialista
em defesa da concorrência,
Eduardo Molan Gaban, essa cor-

rida pode ter sido um exagero.“Acautelaénormalemmomentos de transição, mas
acredito que houve excesso.”
Segundo Gaban, boa parte
desses processos que chegaram ao Cade provavelmente
nem precisaria ser notificados pela nova regra. Agora,
apenas operações nas quais o
grupo comprador tenha faturamento acima de R$ 750 milhões no ano anterior e o grupo vendedor, de R$ 75 milhões, serão apreciadas pelo
Cade. Antes, bastava que um
dos braços do negócio tivesse
receitas de R$ 400 milhões.

Eike diz já ter
comprador
para a AUX
Sergio Torres / RIO

O empresário Eike Batista disse
ontem já ter encontrado um
compradorparapartedesuaempresa de mineração de ouro na
Colômbia,aAUX.Emeventorealizado no Forte de Copacabana,
vinculadoà conferênciaambientalRio+20,Batistadissequeonegócio está fechado, mas negou-

se a identificar a companhia com
que acerta a venda da mineradora, por cerca de US$ 2 bilhões.
Elerecusou-setambémaapresentar detalhes da negociação.
O que se sabe, dito dias atrás pelo próprio empresário, é que serãovendidos49%da AUX.Avenda ocorre após a desistência de
Batista de abrir o capital da companhia, 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”, limitouse a dizer.
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