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Empresas

Jon Ostrower
The Wall Street Journal

A Boeing Co. está lutando com 
um dos problemas mais espi-
nhosos do mundo dos negócios: 
Como e quando substituir um 
produto de sucesso?

O grande jato bimotor 777 
fabricado pela empresa aeros-
pacial americana precisa de uma 
reforma, segundo as companhias 
aéreas e licenciadas que fizeram 
do 777 sua aeronave principal nas 
rotas de longa distância, desde o 
seu lançamento em 1995.

O 777 paga as contas da 
Boeing, gerando até US$ 1,2 
bilhão em receitas a cada mês, 
com base no preço médio de 
venda do modelo maior e mais 
popular, segundo a Avitas, con-
sultoria do setor aéreo.

É muito dinheiro para arris-
car em um novo projeto, mas as 
encomendas para o 777, que no 
momento não tem rival, estão 
diminuindo, agora que as aére-
as esperam a próxima geração 
desse jato e um modelo concor-
rente que já está no horizonte, 
da fabricante europeia Airbus.

Lutas internas irromperam 
nos últimos meses na Boeing 
sobre como manter o custo do 
novo jato sob controle, disseram 
pessoas da empresa e executivos 
do setor aéreo. Clientes impor-
tantes também discordam do 
projeto final da aeronave.

O debate interno foi intensi-
ficado pelos tropeços da Boeing 
ao renovar seu 737, uma nave de 
corredor único, e os anos de atra-
so e bilhões de dólares de exces-
so de custos no seu mais recente 
grande projeto em desenvolvi-
mento, o 787 Dreamliner. Mas 
a disputa sobre como construir 
um novo 777 com um preço de 
venda realista é um aspecto fun-
damental do complexo proces-
so de conceber e projetar uma 
aeronave.

“É um processo minucioso, 
com vigorosas discussões em 
curso, para garantir que chega-
remos ao mercado com o avião 
certo, na hora certa, alavancando 
a tecnologia certa e com o esque-
ma econômico certo”, disse a 
Boeing em um comunicado.

No início do ano, a Boeing pare-
cia ter um roteiro bem claro a 
seguir. Apelidado de 777X, o pro-
posto jato, um modelo renovado, 
incluía uma asa nova, turbinas 
atualizadas e outras melhorias 
para aumentar o desempenho. 
Mas seus planos não estão tão 
claros hoje, dizem os clientes. 
A Boeing está fazendo grandes 
cortes para reduzir os custos do 
seu novo e ambicioso projeto, 
embora o plano atual seja o pre-
ferido da Dubai Emirates Airline, 
a maior cliente do 777.

“Eu deixei bem claro para [o 
diretor-presidente da Boeing] 
Jim McNerney que esse era um 
produto que eles deveriam con-
siderar seriamente. Eles estavam 
entusiasmados, mas depois pare-
ce que tudo deu errado”, disse 
Tim Clark, diretor-presidente da 
Emirates. Clark informou que 
expressaria suas opiniões nova-
mente em um discurso hoje para 
o Câmara de Comércio Britânica-
Americana, em Seattle, no Estado 
americano de Washington, perto 
de onde a Boeing fábrica o 777.

Em agosto, Ray Conner, o novo 
diretor-presidente da divisão 
comercial da Boeing, procurou 
contradizer uma reportagem de 
um jornal de Seattle segundo a 
qual o trabalho no projeto 777X 
estava se desacelerando. Conner 
mandou uma nota aos funcioná-
rios dizendo: “Quando estiver-
mos satisfeitos com os riscos, os 
custos e o cronograma, além de 
muitos outros fatores importan-
tes, nossa intenção é apresentar 
um plano” aos clientes e ao con-
selho administrativo, no fim de 
2012 ou início de 2013.

A Boeing já precisou tomar 
decisões difíceis. No ano pas-
sado, a empresa foi obrigada 
a renovar às pressas, em vez de 
substituir, seu modelo mais 
vendido, o jato 737 de um cor-
redor, depois que a AMR Corp., 
controladora da American Air-
lines, que antes tinha uma frota 
inteiramente Boeing, dividiu seu 
pedido entre a Boeing e a Airbus, 
unidade da European Aeronau-
tic Defence & Space Co., enco-

mendando centenas de jatos 
Airbus renovados.

Lars Andersen, ex-gerente de 
programa do 777 que ajudou a 
projetar a aeronave original na 
década de 1990, foi convidado 
a suspender sua aposentado-
ria em 2010 para trabalhar no 
777X. Ele e sua pequena equipe 
apresentaram o que seria o avião 
comercial mais eficiente já ven-
dido, superando até mesmo o 
desempenho do Dreamliner, de 

acordo com conversas com os 
clientes e documentos obtidos 
pelo The Wall Street Journal.

Os planos apresentados às 
empresas aéreas eram para uma 
aeronave com economia de 
combustível 21% maior do que 
o modelo mais recente do jato, o 
777-300ER, e custo de operação 
16% menor. O 777 atualizado, que 
se inspirou no Dreamliner para 
suas asas de compósito de fibra 
de carbono, seria ainda maior do 

que o jumbo747 de dois andares 
da empresa. A Boeing iria alongar 
o corpo do avião em dois mode-
los e instalar novos motores.

Depois de ultrapassar o orça-
mento no Dreamliner, a Boeing, 
que também estava gastando 
dinheiro para atualizar seu 737 
e para desenvolver um novo 
avião-tanque para a Força Aérea 
americana, procurava conservar 
recursos. A equipe de Andersen 
entregou o que as aéreas que-
riam, mas os enormes custos de 
desenvolvimento do gigantesco 
jato de alto desempenho impli-
cariam um preço de venda igual-
mente elevado.

Agora, depois de 18 meses de 
estudos, a Boeing, como parte de 
suas iniciativas de corte de cus-
tos, está reexaminando a ideia 
de uma aeronave menos custo-
sa, um 777X com asa metálica, 
que conservaria dois terços da 
asa atual. Mas o design menos 
ambicioso da Boeing seria de 
3% a 4% menos eficiente do que 
o modelo com fibra de carbono, 
segundo um possível cliente.

“Assim como todos os outros 
esforços de desenvolvimento 
de aeronaves, este é um proces-
so interativo. Deixamos que os 
dados vindos de nossos estudos 
e os subsídios dos nossos clientes 
indiquem o rumo para o melhor 
projeto”, informou a Boeing.

Com o atraso na entrega do 
Dreamliner e o Airbus 350 ainda 
parado, as aéreas se voltaram 
para modelos mais velhos, o 
777 e o A330 de corredor duplo, 
enquanto a demanda por viagens 
aéreas continua se ampliando.

Adam Pilarski, da Avitas, diz 
que o tempo favorece a Boeing, 
pois o A350 da Airbus, cuja meta 
é tornar obsoleto o 777-300ER, 
também enfrenta atrasos. Ele 
está programado para entrar em 
serviço em 2017, e não em 2015, 
como planejado anteriormente.

(Colaborou Daniel Michaels.) 

Reformulação do 777 causa alvoroço na Boeing

Nova cabine do 
piloto e 
sistemas com 
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internas para 
acomodar mais 
passageiros

Novas turbinas 
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*Todos os modelos Fontes: reportagem WSJ (características); Ascend via Imperial Capital (clientes) Foto: The Herald/Associated Press  The Wall Street Journal

O plano de voo
Boeing quer mudar o 777 para responder à rival Airbus

Principais clientes*

O Boeing 777 

Total entregue

Daisuke Wakabayashi
The Wall Street Journal

“Espelho, espelho meu, exis-
te no mundo um espelho mais 
inteligente do que eu?”

Ao contrário do espelho mági-
co que tanto perturbou a rainha 
má em “Branca de Neve”, uma 
onda de novos espelhos não 
depende da magia, mas sim de 
sensores, câmeras e monitores 
de tela plana para transformar o 
bom e velho e espelho. 

Estes espelhos “inteligentes” 
estão se fundindo com compo-
nentes digitais de modo a atuar 
como dispositivos de monito-
ração da saúde, que medem os 
sinais vitais. Também estão pre-
sentes em lojas, para que clien-
tes possam experimentar roupas 
virtualmente, e alguns incluem 
telas que mostram as últimas 
notícias e informações.

Os espelhos são uma extensão 
natural da tendência de tornar 
os objetos cotidianos mais inte-
ligentes por meio da tecnologia 
digital. Eles se encontram em 
praticamente qualquer local 
que tenha um banheiro. Muitas 
vezes ocupam um grande espaço 
na parede. E, o mais importante: 
no mundo tão cheio de distra-
ções de hoje, quem fica em pé na 
frente de um espelho costuma 
prestar atenção ao que vê.

“Não tem havido muita inova-
ção no espelho”, disse Ming-Zher 
Poh, estudante de pós-graduação 
no Instituto de Tecnologia de 
Massachusetts, conhecido como 
MIT, que desenvolveu um sistema 
de biossensores chamado Medi-
cal Mirror (Espelho Médico).

Lançado em 2010, o Espelho 
Médico usa uma câmera para 
medir o pulso da pessoa, com 
base em pequenas variações no 
brilho do rosto quando o san-
gue flui, a cada vez que o coração 
bombeia. Um espelho semitrans-
parente (uma face reflexiva e 
outra transparente) cria um refle-
xo, e ao mesmo tempo mostra o 
gráfico do pulso em uma tela de 
computador atrás do espelho.

Poh, que agora é cofundador 

da Cardiio Inc., sediada em Bos-
ton, disse que decidiu usar a tec-
nologia de biossensores porque 
queria criar um aplicativo para 
medir os batimentos cardíacos 
no iPhone da Apple. Ele disse que 
está interessado em comercializar 
o espelho médico, mas sua preo-
cupação é a mesma de outros que 
estão desenvolvendo a próxima 
geração de espelhos: Com que 
frequência as pessoas compram 
um espelho novo? Raramente.

Ao contrário dos produtos de 
tecnologia, que os consumidores 
renovam regularmente, o espe-
lho normalmente é comprado 
uma vez só e depois esquecido.

Além disso, as novas tecno-
logias para espelhos em geral 
incorporam um monitor de tela 
plana igual à das TVs de hoje, de 
modo que o custo é alto.

A Panasonic Corp., gigante 
japonesa de eletrônicos, inicial-
mente pensou em ter como alvo o 
consumidor final com seu espelho 
digital — uma tela plana alimen-
tada por um computador atrás 
de um espelho semitransparente 
— mas num segundo momento a 
empresa decidiu buscar clientes 
corporativos, devido ao preço.

Em julho, a Panasonic come-
çou a aceitar encomendas para 
seu espelho — que custa cerca de 
US$ 38.000 — vindas de centros 
de reabilitação física.

No Centro de Reabilitação de 

Yokohama, no Japão, local de 
teste para o novo espelho, Takao 
Yamamura, de 77 anos, usa o 
espelho digital para se reabilitar 
depois de sofrer graves danos 
nos nervos em consequência de 
um enfarte da medula. O espelho 
digital, que parece um grande 
televisor, inclui uma tela digital 
com um menu de atividades.

Um dia desses, Yamamura 
estava fazendo seus exercícios 
e se olhava no espelho para aju-
dar a manter a postura correta, 
enquanto a tela mostrava um 
gráfico que media a força de cada 
movimento.

“Agora posso ver de que modo 
[minha postura] se relaciona com 
a maneira como aplico minha 
força”, disse Yamamura.

A firma de tecnologia Seraku 
Corp., de Tóquio, está vendo inte-
resse por parte de agentes imobi-
liários e de hotéis para seu espelho 
do banheiro com acesso à web. Ele 
tem uma tela onde se podem ler 
notícias, ver tráfego, deixar bilhe-
tes para a família e ainda monito-
rar o consumo de água em casa. A 
pessoa pode navegar pelo menu 
levando a mão para perto de dife-
rentes partes do espelho, onde há 
sensores de luz infravermelha, 
sem sujar o espelho.

“Queríamos pegar algo anti-
quado e transformá-lo em algo 
novo”, disse Hiro Miyazaki, dire-
tor administrativo da Seraku.

Tecnologia digital começa 
a transformar o espelho

Um espelho de banheiro conectado à internet; alguns podem ler sinais vitais

SERAKU

NAVITIMER

BREITLING.COM

"QUANDO SOMOS APAIXONADOS PELA
AERONÁUTICA, PARTILHAMOS APENAS
OS NOSSOS VOOS COM O MAIS
LENDÁRIO DOS CRONÓGRAFOS."
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 27 set. 2012, Empresas, p. B13.




