
%HermesFileInfo:B-7:20130221:

O ESTADO DE S. PAULO QUINTA-FEIRA, 21 DE FEVEREIRO DE 2013 Economia B7

País fecha
acordo
em defesa
com Rússia
Valor do negócio chega a US$ 1 bilhão e
prevê criação de joint venture no Brasil

ED FERREIRA/ESTADAO

Roberto Godoy

O governo brasileiro decidiu pe-
la compra de cinco baterias an-
tiaéreas da Rússia – três do mode-
lo Pantsir S1, de médio alcance, e
duas Igla-S, com raio de ação cur-
to. Embora ontem, na reunião da
presidente Dilma Rousseff, e
Dmitri Medvedev, premiê russo,
em Brasília, tenha sido assinada
uma carta de intenções, o negó-
cio era definido como certo, e o
documento, “só uma etapa da li-
turgia brasileira”, segundo disse
um especialista que acompa-
nhou todo o encontro.

O valor do pacote é estimado,
na Europa, em US$ 1 bilhão. Ca-
da bateria do sistema Pantsir, é
composta por 6 carretas lançado-
ras, mais veículos de apoio: carro
de comando e controle, radar se-
cundário, remuniciadores e uni-
dade meteorológica.

O radar de detecção localiza o
alvo – a rigor, 10 deles por minu-
to – em uma área de 36,5 quilôme-
tros. O tempo de reação é estima-
do em 20 segundos.

O Ministério da Defesa está ne-
gociando três baterias e os supri-
mentos. Cada disparador é carre-
gado com 12 mísseis 57E6 e leva,
ainda, dois canhões de 30mm de
tiro rápido – mais acessórios digi-

tais que permitem localizar e aba-
ter alvos no limite entre 15 km e
20 km, a 15 mil metros de altitu-
de. Segundo o principal funcio-
nário brasileiro no processo, o
general José Carlos de Nardi,
chefe do Estado-Maior Conjun-
to das Forças Armadas, “agora
começa a discussão que resulta-
rá na redução do preço de aquisi-
ção”. A análise do contrato deve
demorar cerca de três meses a
quatro meses. As primeiras en-
tregas, 18 meses após a assinatu-
ra definitiva. “Esperamos contar
com os sistemas para os Jogos
Olímpicos de 2016”, acredita o
general De Nardi.

O procedimento é linear e po-
de fazer a cotação final cair em
30%. Certos componentes do
Pantsir, devem ser substituídos
por equivalentes feitos no Bra-

sil. As carretas blindadas, por
exemplo, seriam trocadas pelo
eficiente 6x6 da Avibrás, de São
José dos Campos, que utiliza o
tipo no conjunto Astros-2, de fo-
guetes livres. O radar de campo
também permite a troca pelo Sa-
ber M200, de 200 km de raio de
ação. Produzido pela OrbSat,
subsidiária da Embraer Defesa e
Segurança, rastreia até 40 objeti-
vos simultaneamente, priorizan-
do a reação pelo grau de ameaça.

O acerto da segunda parte des-
sa transação é mais simples. En-
volve duas baterias do míssil
Igla, versão S/9K38, a mais recen-
te da arma antiaérea leve dispara-
da do ombro de um soldado. As
Forças nacionais utilizam mode-
los de gerações anteriores.

O tipo tem alcance de 6 km, é
mais pesado que as séries ante-
riores, usa sensor de localização
de alvos de eficiência expandida
e é mais resistente à interferên-
cia eletrônica de despistamento.

Os acordos preveem a forma-
ção de uma joint venture para fa-
bricar o Igla-S no País. A tarefa
seria entregue a uma espécie de
consórcio formado pelas princi-
pais empresas do setor, como a
Odebrecht Defesa e Tecnologia,
Embraer Defesa e Segurança,
Avibrás, Mectron e Logitech.

Distribuição. Cada uma das
Forças receberá uma bateria
Pantsir. A do Exército ficará sob
controle do 11.º Grupo de Artilha-
ria Antiaérea. A da Marinha vai
para os Fuzileiros Navais, e a Ae-
ronáutica, agrega o seu ao Grupo
de Artilharia Antiaérea de Auto-
defesa.

Toda a operação estará cober-
ta por cláusulas rígidas de trans-
ferência de tecnologia. O preço
final depende dos componentes
que serão escolhidos. A cotação
sairá entre maio e junho. Toda-
via, alguns avanços já foram fei-
tos na reunião expandida da tar-
de de ontem.

No Ministério da Fazenda,
com a participação direta do mi-
nistro Guido Mantega, foi esta-
belecido que o pagamento ini-
cial, da ordem de 40% sobre o
total apurado, vai sofrer signifi-
cativa diminuição.

A presidente
Dilma Rousseff
recebeu ontem
no Palácio
do Planalto
o primeiro-mi-
nistro da Rús-
sia, Dmitri Med-
vedev, usando
no pé direito
um calçado
Croc. O fato
não passou
despercebido
pelos fotógra-
fos e Dilma pre-
cisou explicar a
Medvedev que
havia machuca-
do o pé.

● Visão de longo prazo

Em 1º
plano,
o pé de
Dilma

Respeite a sinalização de trânsito.
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NOVO CITROËN C3
COMPLETÍSSIMO

COMPLETÍSSIMO

PARA TODAS AS OFERTAS CITROËN

KM 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000

NOVO C3 3 X R$ 89,00 3 X R$ 153,00 3 X R$ 161,00 3 X R$ 153,00 3 X R$ 153,00 3 X R$ 190,00

AIRCROSS 3 X R$ 109,00 3 X R$ 174,00 3 X R$ 166,00 3 X R$ 174,00 3 X R$ 174,00 3 X R$ 250,00

C4 3 X R$ 121,00 3 X R$ 185,00 3 X R$ 166,00 3 X R$ 185,00 3 X R$ 185,00 3 X R$ 270,00
3

ANOS DE
GARANTIA

FIXO
PREÇO

REVISÃO

 Veículos em conformidade com o PROCONVE. Novo C3 Origine 1.5 Flex 12/13 anunciado à vista a partir de R$ 39.990,00. Veículo anunciado com taxa de 0,99% a.m. válida somente com entrada de 50% e saldo restante em 60 vezes de R$ 479,00. Valor total fi nanciado: R$ 48.740,00. C4 Hatch GLX 1.6 16V 
Flex 12/13 anunciado à vista a partir de R$ 47.990,00. Veículo anunciado com taxa de 0% a.m. válida somente com entrada de 60% e saldo restante em 36 vezes de R$ 549,00. Valor total fi nanciado: R$ 48.558,00. Frete e pintura metálica no valor de R$ 990,00 à vista cada, não inclusos nos valores à vista dos 
veículos anunciados e em suas respectivas parcelas. Taxas e promoções acima anunciadas válidas a partir do dia 13/02/2013 enquanto durarem os estoques, sendo o estoque atual de 05 unidades por veículo anunciado. Todos os fi nanciamentos acima anunciados são através de CDC pelo agente fi nanceiro Le Mans. 
IOF e TC não inclusos nos fi nanciamentos acima anunciados e suas respectivas parcelas. TC à vista no valor de R$ 999,00. Crédito sujeito à aprovação. Reservamo-nos o direito de corrigir possíveis erros de digitação. Imagens meramente ilustrativas. Ofertas válidas até 21/02/2013. Se beber não dirija.

Le Mans Anhaia Mello • (11) 2067.5000 | Av. Profº Luiz Ignácio Anhaia Mello, 1863

Le Mans Osasco • (11) 2284.4000 | Av. Manoel Pedro Pimentel, 959 • ABERTA TODOS OS DOMINGOS

 LE MANS OSASCO: (11) 2284.4000 | LE MANS VILA PRUDENTE: (11) 2067.5000

SÓ NAS LE MANS OSASCO E VILA PRUDENTE VOCÊ FAZ O MELHOR
NEGÓCIO E TEM A MELHOR AVALIAÇÃO NO SEU SEMINOVO. 
COMPARE E COMPROVE.

AIRBAG DUPLO, FREIOS ABS, AR-CONDICIONADO, 
DIREÇÃO ELÉTRICA E CONJUNTO ELÉTRICO EM TODAS AS VERSÕES

R$ 39.990
VERSÕES A PARTIR DE

À VISTA

FRETE E PINTURA METÁLICA NÃO INCLUSOS

TA X A
DE JUROS 0,99% a.m.

ENTRADA + 60X 
DE R$ 479

C4 HATCH GLX 1.6 16V FLEX 2013

AIRBAG DUPLO, FREIOS ABS, AR-CONDICIONADO, RODAS DE LIGA 
LEVE 16”, PILOTO AUTOMÁTICO, FARÓIS DE NEBLINA E CD MP3

FRETE E PINTURA METÁLICA NÃO INCLUSOS

R$ 47.990
À VISTA A PARTIR DE

TA X A
DE JUROS 0%a.m.

ENTRADA + 36X 
DE R$ 549

JOSÉ CARLOS DE
NARDI
CHEFE DO ESTADO-MAIOR
CONJUNTO DAS FORÇAS ARMADAS
“Esperamos contar com
os sistemas (de defesa)
para os Jogos Olímpicos
de 2016.”
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Text Box
Anúncio

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 21 fev. 2013, Economia & Negócios, p. B7.




