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EMBRAER/ DIVULGAÇÃO-20/10/2011

Embraer é
favorita em
contrato
nos EUA
Roberto Godoy / SÃO PAULO
Denise Chrispim Marin /
WASHINGTON

O governo americano deve
anunciar em dezembro, um
mês antes da posse de Barack
Obama, o resultado da escolha de sua aeronave de ataque
leve e apoio à tropa terrestre,
o programa LAS, envolvendo
20 aviões.
Ofavorito éo turboélicebrasileiro A-29 Super Tucano, da Embraer. O contrato vale cerca de
US$ 355 milhões. A frota será todatransferidaparaaaviaçãomilitar do Afeganistão. É um negócioimportante.Aencomendaencaminha um segundo pedido de
100unidadespara atenderasforçasdosEstadosUnidos –estimado em US$ 1 bilhão.
O processo de seleção tem sidotumultuado.Háumano,aEmbraersuperouaoutraconcorrente,aHawker-Beechcraft,queparticipava da disputa com o modelo AT-6, muito limitado e fora da
especificaçãodefinida no Departamento de Defesa.
Anunciado o resultado. a empresa derrotada recorreu à Justi-

● Perspectivas

100

será o número de unidades de
um esperado segundo pedido
das autoridades americanas
para as Forças Armadas, após
a conclusão deste primeiro
contrato de 20 aeronaves
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US$ 1 bilhão

seria o valor total de uma 2ª fase
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Segunda chance. Super Tucano venceu primeira seleção, mas contrato foi questionado pela concorrente Hawker-Beechcraft
çacontestandoocritérioepedindo esclarecimentos a respeito
do procedimento.
No dia 28 de fevereiro, a Força
Aérea dos EUA (USAF) comunicou a decisão de cancelar a compra e abrir um novo edital limitadoàsduaspropostas,daHawkerBeechcraft e da Embraer.
Emabril,emvisitaoficialaWashington, a presidente Dilma
Rousseff cobrou do presidente
dosEUA,BarackObamaapreservação da escolha inicial. “Os
EUAsempre falaram norespeito
aos contratos. Como é que, agora, não respeitam um deles?”,
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questionou Dilma.
Integrante do grupo de executivoseempresários queacompanhava Dilma, o presidente da
Embraer,FredericoCurado,destacou que a importância do contrato está no objetivo estratégico. “A operação com o Departamento de Defesa vale como selo
dequalidadeparaosSuperTucanos”, disse.
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Concorrência. Políticos do Estado do Kansas, sede da Hawker,
movimentaram-se emWashington em favor de uma revisão no
processo de aquisição. O então

pré-candidato republicano,
Newt Gingrich, criticou duas vezes a vitória da empresa brasileira, como “exemplo de negligência do governo” Obama em sua
missão de gerar empregos.
GingrichomitiuofatodeaEmbraer planejar produção desses
Super Tucanos em Jacksonville,
Flórida. Os brasileiros atuam na
empreitada com um parceiro local, a Sierra-Nevada Corporation.Ovice-presidente,TacoGilbert, se diz confiante: “As missõesLASexigemaviõesfeitospara operar em ambiente hostil,
prontos para fazer o trabalho de

contra insurgência e de ataque
leve, tudo a custo reduzido”.
Nessa fase final, o Super Tucano–rebatizadoSuper-TnosEstadosUnidos–cresceuemqualidade. Desde julho, o modelo está
nooferecendono mercadosistemasdearmasdeavançadatecnologia da Boeing Defesa, Espaço e
Segurança. A empresa americana fornecerá equipamentos de
ponta como o Joint Direct Attack Munition (JDAMS), espécie de kit que transforma bombas “burras” em “inteligentes”,
para ataques de precisão.
A Boeing foi selecionada pela
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Guarulhos e Galeão
precisarão investir até
US$ 6 milhões para
receber o maior avião do
mundo, afirma empresa
Silvana Mautone

Quatrocompanhiasaéreasinternacionais têm interesse em usar
no Brasil o Airbus 380, maior
avião de passageiros do mundo
em operação. As interessadas
são Air France, Lufthansa, British Airways e Emirates, infor-
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Governo americano vai gastar US$ 355
milhões na aquisição de 20 aeronaves

.
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mou o vice-presidente executivoda Airbuspara a AméricaLatina e Caribe, Rafael Alonso.
O executivo estima que as
adaptaçõesnecessáriasnosaeroportos para receber a aeronave
custarão de US$ 2 milhões a US$
6 milhões. Segundo ele, o aeroportode Guarulhos,em SãoPaulo, e o Galeão, no Rio de Janeiro,
podem receber a aeronave. “São
necessários dois fingers para
operar o A380 de forma eficiente
e algumas adaptações na pista”,
disse.
A América Latina é a única região no mundo onde o A380 ain-

da não éusado. Questionado seé
possívelqueessas empresaspassem a usar o A380 nas viagens ao
Brasil até a Copa de 2014, Alonso
disse que espera que isso ocorra.
“Esperamos que sim. Seria ótimo para o Brasil. Acho que essa
(a realização da Copa no País) é
umadasrazõesparaessasempresas estarem estudando essa possibilidade.”
O A380 pode levar até 853 passageiros, dependendo da configuraçãointerna. AAirbus járecebeu 257 pedidos da aeronave de
20 companhias aéreas. Atualmente, nove empresas já utili-

CHRISTIAN CHARISIUS/REUTERS–5/2/2010

Frota. A380 é operado por Lufthansa e outras oito empresas

Embraer para participar do plano destinado a adicionar essas
capacidades ao turboélice A-29.
OpresidentedaEmbraerDefesa e Segurança (EDS), Luiz CarlosAguiar,acreditaqueaintegração de sistemas vai influenciar a
disputa LAS. O Super Tucano é o
escolhido por forças de dez países e acumula pouco mais de 137
mil horas de voo, das quais cerca
de 18,5 mil cumprindo missões
de combate. Toda a frota em atividade soma 150 turboélices de
ataqueetreino.AdecisãodoPentágono só será conhecida no fim
deste ano.

zam a aeronave: Air France, China Southern, Emirates, Korean
Air, Lufthansa, Malaysia Airlines,SingaporeAirlines, ThaiAirways e Qantas.
Demanda. O Brasil precisará
de cerca de 1.100 novas aeronavesnospróximos20anos,segundo estudo da Airbus. A fabricante de aeronaves estima que entre
2012 e 2031 o Brasil terá de comprar 700 aeronaves de corredor
único, 310 aeronaves de corredor duplo e 50 ade grande porte.
A soma de todas elas representa
um investimento de cerca de
US$ 160,7 bilhões. No mundo, a
previsão é de uma demanda de
28.200unidades,novaloraproximado de US$ 4 trilhões.

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 9 nov. 2012, Economia & Negócios 2, p. B18.
Mercado imobiliário
EVELSON DE FREITAS/ESTADÃO-15/12/2011

YOU E ACCOR VÃO LANÇAR
HOTEL ECONÔMICO EM SP
Ibis Budget ocupará área de mil metros quadrados em frente ao shopping
Frei Caneca e terá 171 quartos com diárias de R$ 130 para três hóspedes
Márcia De Chiara

D

epois do boom dos
flats, que criou
uma superoferta
de hospedagem e
praticamente paralisou a
construção de novos hotéis
na cidade de São Paulo duranteadécadapassada,novosempreendimentos no setor voltam à cena. A incorporadora
You acaba de fechar uma parceriacomAccor,gigantemundial na operação de hotéis, para construção de um hotel nas
imediaçõesda avenidaPaulista, centro financeiro do País.
Oempreendimentoseráerguido num de terreno de mil
metros quadrados na rua Frei
Caneca, onde funcionava um
estacionamento. “A localização é privilegiada: em frente
aoshoppingFrei Caneca, próxima de três estações de metrô, hospitais e universidades”,dizEduardoMuszkat,diretor da incorporadora.

Sem revelar as cifras que serão
gastas no empreendimento, que
começa a ser construído no primeiro semestre do ano que vem
e será entregue em 2015, Muszkatdizqueoinvestimentonohotel será feito com recursos da
própria incorporadora. O Valor
Geral de Vendas (VGV), isto é,
quanto será arrecadado com a
venda dos quartos do hotel para
investidores, deve ficar entre R$
50 milhões e R$ 60 milhões.
Depois da conclusão da obra, a
Accor terá a incumbência de administrar o hotel por um prazo
de 15 a 20 anos, conta o vice-presidente de Desenvolvimento para América Latina da rede hoteleira, Abel Castro. Ele diz que o
novo empreendimento será voltado para o segmento supereconômico e levará a bandeira Ibis
Budget, que substituiu mundialmente a antiga marca Formula 1
no início deste ano. “As marcas
Formula 1 e Ibis tinham o mesmo DNA. Por isso, resolvemos
unificá-las”, diz o executivo.

● Atrativo

ABEL CASTRO
VICE-PRESIDENTE DE
DESENVOLVIMENTO PARA
AMÉRICA LATINA DA ACCOR

“Com juros nominais de 7,25%
ao ano e de 1,25% em termos
reais, o negócio hoteleiro se
torna atrativo. (...) São Paulo tem
capacidade para receber mais
hotéis.”

Meta.Muszkat, da You, acha que venderá tudo no lançamento
Ele ressalta que, durante a semana, o público-alvo do novo
empreendimento são executivos e, nos fins de semanas, famílias em viagem de turismo. Na
verdade, é a nova classe média
brasileira que está disposta a desembolsar entre R$ 130 e R$ 150
numa diária de hotel de um apartamento para três pessoas, sem
caféda manhã.“A nossaexpectativa é que o índice de ocupação
desse hotel supere a média das
marcas supereconômicas da re-

de, queé de 81%”, calculaCastro,
com base na localização privilegiada do hotel.
Investimento. A venda dos 171

apartamentos para investidores
começa no início do mês que
vem. “A nossa expectativa é comercializartodos os apartamentos no lançamento”, diz Muszkat. Ele acredita que os compradores serão pessoas físicas interessadasemobterumrendimento fixo, sem preocupações, já

que a Accor ficará responsável
pelaoperação do negócio. O preço de venda dos quartos deve variar entre R$ 295 mil e R$ 350 mil.
Nesse negócio, a Accor administrao hotelepaga uma porcentual da receita líquida mensal ao
dono do apartamento. Tanto a
incorporadora quanto a Accor
nãorevelamqualseráarentabilidade do negócio. Mas o cenário
de queda das taxas de juros e de
crescimento da economia real
nos próximos anos tornam a re-

muneraçãodesseinvestimentoatraente.“Comjurosnominais de 7,25% ao ano e 1,25%
emtermosreais,onegóciohoteleiro se torna atrativo”, diz
o vice-presidente da Accor.
Na análise de Castro, a fatia
da cidade São Paulo, a maior
metrópoleda AméricaLatina,
é pequena. A rede tem 180 hotéis emoperação no Paíse 100
em construção. Destes, apenas três estão localizados na
cidade de São Paulo. Um deles é o Ibis Budget da rua Frei
Caneca. Os outros dois são o
Adagio, que será construído
pela Setin, e o Ibis Styles, erguido pela construtora Odebrecht.Essesdois empreendimentos em construção estão
localizados no bairro da Barra
Funda, na zona oeste da capital paulista.
“São Paulo tem capacidade
pararecebermaishotéis”,ressalta o vice-presidente da Accor.Elecontaqueoutrasnegociações estão encaminhadas
para construir mais hotéis na
cidade. Só não fala sobre a localização nem quantos empreendimentos serão.
Na prática, Muszkat, da
You,lembraque ogrande obstáculo à maior oferta de empreendimentos imobiliários
na cidade de São Paulo hoje é
a escassez de terrenos com
preços compatíveis com o negócio.

