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Vale é
processada
no Maranhão

milhões de dólares é o preço de cada jato Yak-130, fabricado pela Rússia e oferecido
à Força Aérea Brasileira; 40 desses aviões já foram entregues pela fabricante, a Irkut

Negócios

Fernando Nakagawa
CORRESPONDENTE / LONDRES

A presidente da mineradora An-
glo American, Cynthia Carroll,
criticou duramente o ambiente
de negócios no Brasil. Em entre-
vista ao vivo para comentar os
resultados da companhia em
2012, a executiva afirmou que as
regras “mudam quase todo dia”
no País e há excesso de exigên-
cias como permissões e licenças.
A concorrente da Vale é dona do
projeto Minas-Rio, empreendi-
mento em Minas Gerais que tem
execução atrasada e consome
muito mais dinheiro do que o
previsto pela companhia.

No ano passado, a mineradora
britânica amargou prejuízo de
US$ 1,49 bilhão, o primeiro em
mais de uma década. Uma das
razões é o projeto Minas-Rio,
área de exploração mineral no in-

terior mineiro que gerou impac-
to negativo no balanço de mais
de US$ 4 bilhões no ano passado.

Em entrevista à TV Bloomberg
transmitida ao vivo, a executiva
reconheceu que está “desaponta-
da” com os atrasos e os custos
crescentes do projeto Minas-
Rio. Ao ser questionada se faria

algo diferente no Brasil, Carroll
disse que “seria difícil respon-
der” porque “o ambiente com
que nos deparamos no início do
projeto não é o que temos hoje”.
“O ambiente regulatório muda
quase diariamente”, criticou.

Um dos exemplos citados pela
executiva, que deixará o cargo

em abril, é a burocracia brasilei-
ra. “Precisamos de 331 licenças e
permissões para funcionar”, re-
clamou, durante entrevista con-
cedida ontem. O projeto Minas-
Rio inclui a área de exploração
na Serra do Sapo, nas proximida-
des da cidade mineira de Concei-
ção do Mato Dentro e também a

construção de um “minerodu-
to” para levar o material ao
Porto do Açu, no litoral flumi-
nense. Com 525 quilômetros
de extensão, deverá ser a
maior construção desse tipo
no mundo.

O tom crítico durante a en-
trevista ao vivo é diferente do
registrado no material distri-
buído pela multinacional. Em
uma apresentação em vídeo,
Cynthia Carroll reconhece
certa frustração com o proje-
to no Brasil, mas diz que a em-
presa “construiu forte rela-
ção com todos os níveis do go-
verno brasileiro”. Em tom elo-
gioso, a executiva disse que os
governantes “entendem a im-
portância do projeto e da con-
tribuição à economia local no
futuro”.

Apesar dos problemas en-
frentados, a presidente da An-
glo American reafirmou o in-
teresse da empresa no proje-
to brasileiro. Segundo ela, o
campo de extração é de “clas-
se mundial” e contribuirá
com Ebitda de US$ 2 bilhões a
US$ 3 bilhões quando estiver
pronto. “Será meu legado.”

Regras no Brasil mudam ‘todo dia’, diz Anglo American
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Fast-food. Lucro do Burger King
tem alta de 94% no trimestre
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O Ministério Público do Traba-
lho no Maranhão (MPT-MA) en-
trou com uma ação civil pública
contra a Vale. Alegando viola-
ções a regras ambientais e de se-
gurança do trabalho, os procura-
dores pedem uma indenização
de R$ 37,8 milhões à mineradora
por dano moral coletivo.

Em comunicado, o MPT diz
que investiga a Vale de desde
2007 e já instaurou seis inquéri-
tos civis para apurar denúncias
de “irregularidades e acidentes
de trabalho que resultaram na
morte de cinco funcionários”. A
a ação corre na 7.ª Vara do Traba-
lho de São Luís.

Em nota, a Vale informa que
“já apresentou todos os argu-
mentos e documentos que de-
monstram o cumprimento das
normas de saúde e segurança do
trabalho, bem como as boas prá-
ticas adotadas para eliminação
de ocorrência de acidentes”. A
mineradora afirma que prioriza
a saúde e segurança de seus fun-
cionários e contratados. /
MARIANA DURÃO

economia.estadao.com.br
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Brasileira Mectron negocia venda de
radares para equipar caças russos

Burocracia. Segundo Cynthia Carroll, governo brasileiro exige 331 licenças diferentes

Roberto Godoy

O avião russo de ataque e trei-
namento avançado Yak-130A
pode receber o radar brasilei-
ro Scipio-01, produzido pela
Mectron, subsidiária da Ode-
brecht Defesa e Tecnologia
(ODT). O dispositivo já equi-
pa o principal caça supersôni-
co da Força Aérea Brasileira, o
F-5M – a versão de tecnologias
revitalizadas produzida pela
Embraer e pela israelense El-
bit –, e o caça-bombardeiro de
precisão A-1 AMX.

A negociação está no contexto
do acordo entre Moscou e Brasí-
lia firmado em dezembro, na
Rússia, pela presidente Dilma
Rousseff. O termo principal en-
volve o fornecimento, pela Rús-
sia, de três baterias do sistema
de defesa antiaérea Pantsir S1,
mais duas do míssil de porte indi-
vidual Igla 4/9K38 e a criação de
uma joint venture que produzirá
essa arma no Brasil, envolvendo
uma associação entre Avibras,
Embraer e Odebrecht.

A decisão final deve ser anun-
ciada na próxima semana, duran-
te a visita do presidente Dimitri
Medvedev ao Brasil. Na mesma
ofensiva, a agência russa de ex-
portação de material militar ofe-
rece o pequeno Yak-130 para a
FAB como avião de transição en-
tre o turboélice Super Tucano e
os caças principais da Força.

A presidente Dilma, que procu-
ra driblar a agenda das formalida-
des diplomáticas, receberá o visi-
tante. Todavia, parte do progra-
ma será cumprida pelo vice, Mi-
chel Temer, cada vez mais envol-
vido nas questões da Defesa.

O radar Scipio-01, interessa à
Irkut, fabricante do Yak-130A,
porque combina duas caracterís-
ticas próprias: é compacto e ope-
ra de modo variado – busca, ras-
treamento, localização de avião
tanque, procura sobre o mar, ma-
peamento, telemetria e, ao me-
nos, de quatro diferentes manei-
ras de atividade de combate. Na
prática, significa que pode identi-
ficar um mínimo de 4 objetivos

(e, talvez, no máximo 8) simulta-
neamente. Alvos aéreos de 5 m²
podem ser encontrados a 32 km
de distância, e terrestres de 100
m², a até 80 km.

Os russos usariam o equipa-
mento em uma de suas mais no-
vas máquinas de guerra, o jato de
ataque leve e treinamento avan-
çado, o Yak-130, Mitten (um tipo
de luva) na classificação da Orga-
nização do Tratado do Atlântico
Norte. A versão A, mais desenvol-
vida, fez o primeiro voo em 2004
e foi logo em seguida contratado
pela aviação militar russa, que
encomendou 72 unidades. Em
2011, a Irkut recebeu um pedido
adicional de mais 65 jatos. Cada
aeronave custa cerca de US$ 15,3
milhões – 40 foram entregues.

Até dezembro, além da Rússia,

quatro países operavam 37 aero-
naves – Argélia, Bangladesh, Bie-
lo-Russia, e Mongólia. A Siria es-
perava 36 dos Yak-130, compra
embargada por Medvedev em
consequência do conflito entre
o regime de Bashar Assad e os
rebeldes dentro do país. O Uru-
guai e a Sérvia estudam a aquisi-
ções de um esquadrão cada.

De certa forma, o jato asseme-
lha-se ao AMX da Embraer. A
configuração padrão é de dois pi-
lotos, a velocidade máxima sub-
sônica fica em 1.050 km/hora e o
alcance bate em 2,5 mil quilôme-
tros – a carga de armamento va-

riado (mísseis, bombas guiadas,
foguetes) é de 3 toneladas.

Mísseis. Ontem, uma comissão
de técnicos russos acertava deta-
lhes da negociação com o míssil
Pantsir S1, em São José dos Cam-
pos. O valor do negócio ainda es-
tá sendo definido. O projeto foi
montado pelo general José Car-
los De Nardi, Chefe do Estado
Maior Conjunto da Defesa, e pre-
vê a aquisição de três baterias do
Pantsir S1 – cada bateria usa seis
carretas lançadoras, além de veí-
culos de apoi0 – combinação de
mísseis terra-ar com alcance de

20 km, na altitude de 15 km, mais
dois canhões duplos, de 30 mm.

Cada carreta transporta 12
mísseis 57E6. O radar de detec-
ção atua em um raio de 36,5 km e
pode localizar dez alvos por mi-
nuto. O sistema eletrônico é re-
dundante, segundo a empresa
russa KBP, responsável pelo pro-
grama do Pantsir S1. “A melhor
parte de todo o processo é que os
russos aceitaram a demanda bra-
sileira de que haja transferência
de tecnologia”, diz o general De
Nardi. Todo o conhecimento ori-
ginal do projeto do equipamen-
to será aberto.

Defesa. Negociação se insere no contexto de um acordo maior, que prevê a venda, pela Rússia, de baterias de defesa antiaérea
e de mísseis ao Brasil e a criação de uma joint venture para produção dessas armas no País, com transferência de tecnologia

Presidente da empresa
diz estar desapontada
com atrasos em projeto,
que gerou impacto de
US$ 4 bilhões no balanço

Olho brasileiro. A cabine digital do Yak-130A, de ataque leve e treinamento avançado, pode ganhar o Scipio-01, capaz de localizar alvos a até 80 km de distância
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“A melhor parte é que os russos
aceitaram a demanda de que
haja transferência de tecnologia.”
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