
A Embraer selecionou a UTC Ae-
rospace Systems, unidade da
norte-americana United Tech-

nologies Corp., para fornecer o
sistema de geração e distribui-
ção elétrica da segunda geração
de seus jatos comerciais, que de-
ve entrar em serviço em 2018.

A UTC também foi escolhida
para fornecer freios de carbono

e rodas principais e auxiliares
das aeronaves E-jets, por meio
da unidade de negócios Wheels
& Brakes. O valor do contrato
não foi informado.

A Embraer selecionou ainda
Pratt & Whitney, também da

United, para fornecer equipa-
mentos que dão à aeronave po-
tência auxiliar na forma de ar
de alta pressão para a partida
dos motores principais e do ar-
condicionado na cabine, além
de energia elétrica enquanto o

avião se encontra em solo.
Em fevereiro, a Embraer ha-

via selecionado a norte-ameri-
cana Honeywell para fornecer
sistema integrado de aviônica
para a nova geração dos jatos co-
merciais. ■ Reuters
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Vale compra fatia adicional em consórcio

United Technologies fornecerá sistema à Embraer

A GE começa a se movimentar
para participar de projetos rela-
cionados à Olimpíada de 2016.
A companhia fechou seu primei-
ro contrato em torno do evento
esportivo, com o Comitê Orga-
nizador, para fornecer soluções
de iluminação para a sede da en-
tidade no Rio de Janeiro, o que
envolve 3 mil luminárias inter-
nas, entre outros produtos.

A empresa não abre qual o
valor do contrato, mas afirma
que o movimento é “significati-

vo e importante para estreitar
relações com o Comitê”, de
acordo com Daniel Meniuk, di-
retor executivo de infraestrutu-
ra da GE no Brasil. A meta da
companhia é conseguir gerar
receita de R$ 800 milhões com
projetos relacionados ao even-
to no país.

Em Londres, a GE faturou
US$ 100 milhões (cerca de R$ 200
milhões) com 175 projetos rea-
lizados com foco nos jogos,
mas vê um potencial maior no
Brasil. Desde 2006, quando a
empresa passou a ter um foco
maior nos eventos olímpicos,

a GE contabiliza US$ 1 bilhão
em vendas direcionadas para
os jogos. No Brasil, há dois
anos já há uma equipe de dez
pessoas que trabalha totalmen-
te voltada para projetos que a
companhia quer emplacar no
país, tendo como gancho os jo-
gos do Rio de Janeiro.

Exemplos de projetos
Segundo a empresa, há diver-
sos projetos que puderam ser
vistos em Londres e que podem
ser implantados no Rio de Janei-
ro. Um exemplo são as estações
de carregamento de veículo elé-

trico, que foram colocadas em
120 pontos da capital inglesa.
Os equipamentos de abasteci-
mento foram criados para
apoiar uma frota de carros que
não emitem gases poluentes,
usada durante os jogos, e será
um dos legados para a cidade.

Outra questão que está no ra-
dar de Meniuk são os sistemas
de reúso de água, que podem
ser utilizados na Vila Olímpica
ou em estádios. Com isso, é pos-
sível ter uma economia de 30%
a 40% no consumo, utilizando
água da chuva em sanitários, ir-
rigações ou até no sistema de
ar condicionado, por exemplo.

Em Pequim, o uso de um sis-
tema de filtração proporcionou
que 75% da água reutilizada
reabastecesse o lago do parque
olímpico e que 25% fosse dire-
cionada para lavagem de carros
e irrigação. Segundo o executi-
vo, a companhia de águas de

Campinas (Sanasa) já utiliza es-
te sistema, e a GE está negocian-
do também com dois shoppin-
gs centers, além dos projetos li-
gados à Olimpíada.

Outro exemplo de projeto
que teve a GE como responsá-
vel em Londres é a iluminação
do Estádio Olímpico, que con-
tou com 14 mil lâmpadas, e a
Tower Bridge, ícone da cidade,
que foi decorada com os anéis
olímpicos. O novo sistema de
luz da ponte, que usa a tecnolo-
gia LED, ficará em vigor por 25
anos sem precisar que as lâmpa-
das sejam trocadas.

Para Meniuk, a partir de ago-
ra os projetos começam a avan-
çar, e alguns já estão em fase
de detalhamento, discussão e
especificação. “A expectativa é
que em 2013 isso comece a
acontecer. Estamos trabalhan-
do em uma série de áreas”, afir-
ma o diretor. ■

Acordo atende a segunda
geração de jatos comerciais que
deve entrar em serviço em 2018

A Vale anunciou que exerceu direito de preferência no Consórcio

Capim Branco Energia e comprou participação de 60,89% no projeto

de hidrelétricas Capim Branco por R$ 223 milhões. A Suzano Papel

e Celulose informou na véspera que assinou acordo definitivo com

a Vale e Cemig para vender sua participação de 17,9% no consórcio

por R$ 320 milhões aos sócios. A venda da fatia pela Suzano foi

anunciada em dezembro. Reuters
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GE dá pontapé inicial nos projetos da
Olimpíada e fecha primeiro contrato
Companhia, que espera receita de R$ 800 milhões com o evento
esportivo, quer replicar no Brasil os projetos feitos em Londres

Meniuk,daGE, quervendersistemadereúsodeáguaparaestádios

TOWER BRIDGE
A GE reequipou a ponte que é símbolo de 
Londres com um sistema de iluminação 
LED que ficará em uso por 25 anos 

POLICLÍNICA
Projetado para oferecer 
atendimento aos atletas, 
espaço na Vila Olímpica 
está equipado com 
tecnologia de imagem da GE

ESTÁDIO OLÍMPICO
Empresa forneceu 14 mil 
lâmpadas para a arena, além de 
um sistema para alimentação 
ininterrupta de energia 

JOGOS LUCRATIVOS

Alguns dos 175 projetos que a GE 
executou em Londres e pretende 
adaptar para o Brasil

VEÍCULO ELÉTRICO
120 pontos de carregamento 
de veículos elétricos foram 
instalados em Londres pela GE 

Fonte: empresa
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