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Boeingcobiçamercadobrasileiro
Vice-presidente de Assuntos Internacionais diz que há várias opções para se criar uma subsidiária no País

Ação social às vezes
fica só no balanço

Gigantescomprarão
papeleletronicamente
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Scania vai produzir nova linha de caminhões no ABC
Empresa comemora recorde de produção no País e prepara novos investimentos para a fábrica de São Bernardo do Campo

AVIAÇÃO

Daniel Hessel Teich

A fenomenal disputa que envol-
ve as duas maiores fabricantes
de aviões comerciais do mundo,
a americana Boeing e a euro-
péia Airbus, pode beneficiar o
Brasil. O vice-presidente de As-
suntos Internacionais da
Boeing, Thomas Pickering, afir-
mou ontem que a empresa estu-
da instalar uma subsidiária no
Brasil como parte do esforço pa-
ra fortalecer sua presença no
País. “A Boeing quer ser a forne-
cedora preferencial das empre-
sas aéreas brasileiras. Estamos
procurando novas formas de es-
treitar nossos relacionamentos
no Brasil. Entre elas está produ-
zir por aqui”, disse Pickering.
“Se vocês compram um avião
nosso, achamos que devemos es-
tar contribuindo para a sua eco-
nomia. Pelo menos parte desse
avião poderia ser brasileira.”

Por enquanto, não há defini-
ção do tipo de atividade que a
Boeing realizaria no Brasil. “Es-
tamos pensando em várias possi-
bilidades, como a instalação de
uma unidade de pesquisa e de-
senvolvimento, de tecnologia
de informação ou de engenharia
aeronáutica”, disse o diretor. Se-
gundo Pickering, a Boeing tem
uma longa amizade com a Em-
braer, que já produziu compo-
nentes usados nas aeronaves fei-
tas pelos americanos. “Talvez
possamos trabalhar juntos nova-
mente no futuro. Essa é uma
questão totalmente aberta para
nós”, disse. “Nós não viremos
para cá por caridade, mas para
desenvolver um relacionamen-
to mútuo. O Brasil é um merca-
do importante e sua economia
vai bem”.

Durante décadas, a Boeing
praticamente monopolizou o
mercado de aviões comerciais
no Brasil, até que, numa violen-
ta ofensiva, a Airbus conseguiu
se tornar a fornecedora de
aviões da TAM, hoje a compa-
nhia aérea dona da maior fatia
do mercado brasileiro. Os princi-
pais clientes da Boeing são a Va-
rig, em situação crítica, e a Gol,
que ainda tem uma frota relativa-
mente modesta. De acordo com
Pickering, sua empresa tem
apresentado um bom desempe-
nho na América Latina, onde
cresceu 30% no último ano, e
seus aviões representam 70%
da frota. “Nós queremos manter
e aumentar essa participação na
América Latina.”

A Airbus também entrou
com agressividade nos merca-
dos chileno e argentino durante
o processo de renovação de fro-
ta das empresas LAN Chile e
Aerolíneas Argentinas.

O executivo evita comentar o
volume de investimento a ser

feito no País com a nova subsi-
diária. Desde 2001, a Boeing
tem procurado identificar em-
presas locais para realizar uma
parceria. A expectativa é que no
ano que vem ocorra a definição
do parceiro brasileiro. “Eu não
acredito que nosso interesse no
Brasil seja medido pela constru-
ção de uma fábrica, mas sim pe-
las parcerias que construirmos.
Nós precisamos escolher um
bom parceiro, e isso leva tem-
po. Nós somos uma companhia
grande e vamos começar deva-
gar. Não quero passar por al-
guém que faz promessas e de-
pois não cumpre.”

O grupo EADS, conglomera-
do gigante da área de defesa e
aeroespacial e dono da Airbus,
já mantém laços com a Em-
braer, empresa que passou a ser
cortejada por todos os grandes
fabricantes de aviões, graças a
seu sucesso internacional. A
Dassault, empresa que tem parti-
cipação da EADS, possui ações
da Embraer. Mesmo assim, Pi-
ckering não fecha nenhuma por-
ta. “Todo tipo de acordo é passí-
vel de discussão”, diz ele, até
mesmo uma eventual parceria
no segmento de aviação regio-
nal, onde a Boeing mantém um
modelo, o 717, que é rival do
brasileiro Embraer 190, o novo
jato em produção em São José

dos Campos com capacidade pa-
ra 100 passageiros.

Pickering descarta a possibili-
dade de a empresa ter chegado
tarde demais ao Brasil. Outros
braços da EADS, a empresa-
mãe da Airbus, têm raízes no
País há décadas, como a fabri-
cante de helicópteros Helibrás.
“Eu venho ao Brasil todos os
anos desde que entrei na empre-
sa, em 2001. Nós tivemos um
momento muito duro com os

atentados de Nova York e Wa-
shington, onde o destino de ca-
da dólar era cuidadosamente
avaliado. Para nós, o momento
oportuno é agora, entre 2004 e
2005”, diz ele. O vice-presiden-
te argumentou que a Boeing vis-
lumbra um cenário de longo pra-
zo, no qual o Brasil se firma ca-
da vez mais como um consumi-
dor e produtor de aviões, apesar
da crise na aviação civil local.

Na briga com a Airbus, a

Boeing tem atacado com
agressividade o que qualifica
de política sistemática de sub-
sídios da empresa européia.
“Estamos esperando uma no-
va rodada de negociações
com o novo comissário de
Comércio da União Euro-
péia, Peter Mandelson, mar-
cada para as próximas sema-
nas”, diz Pickering. Caso as
negociações não progridam,
a empresa pressionará o go-
verno americano para que le-
ve o conflito à Organização
Mundial de Comércio
(OMC). Segundo a Boeing,
os subsídios provenientes da
França, Inglaterra, Espanha e
Alemanha significam uma in-
jeção de pelo menos US$ 15
bilhões na empresa.

É graças a esse dinheiro
que, segundo a Boeing, a Air-
bus consegue lançar projetos
de novos aviões com tanta ve-
locidade. Nos últimos dias, a
empresa anunciou que cons-
truirá um novo avião para
concorrer diretamente com o
7E7, o mais moderno mode-
lo Boeing, previsto para ser
lançado em 2008. “A condu-
ta da Airbus é predatória”,
diz Pickering. Nos últimos 5
anos, a participação de merca-
do da Boeing caiu de 67% do
total para 48%. ●

ESTRATÉGIA – Thomas Pickering, da Boeing, diz que vinda para o País não é caridade. Por trás da decisão está rivalidade com a Airbus

VEÍCULOS

Cleide Silva

A Scania Latin America, que está
prestes a bater recorde de produ-
ção em seus 47anosde Brasil, ini-
ciará novo ciclo de investimentos
parapreparar a fábricade SãoBer-
nardo do Campo, no ABC paulis-
ta, para produzir, a partir de 2007,
nova linha de caminhões pesa-
dos, denominada PRT. A família
será composta por veículos de ca-
bine avançada (cara chata) e com
capô (bicudo ou tradicional) em
diferentesopções. O primeiro mo-
delo, o Série R, começou a ser
vendido recentemente na Europa.
Outros dois chegarão até meados
de 2005, um ano e meio antes do
lançamento da linha completa no
mercado brasileiro.

O valor do investimento não
foi revelado, mas boa parte virá

de aportes daprópria filial brasilei-
ra, disse o presidente da Scania,
Hans-ChristerHolgersson. Nadé-
cada de 90, a empresa investiu
US$ 600 milhões na unidade lati-
no-americana. Nos últimos anos,
mantém média anual de US$ 40
milhões em modernizaçãode pro-
dutos e equipamentos. “O lança-
mento da linha PRT significará
aumento significativo nos investi-
mentos, mas ainda não definimos
o valor”, afirmou o executivo.

A nova linha substituirá a atual
e terá seu mix de produção volta-
da ao mercado brasileiro (cerca
de 30%), a países da América La-
tina (20%) e o restante para re-
giões como Ásia, África e Orien-
te Médio, que hoje já compram
metade do que sai da linha de
montagem do ABC.

Osclientes externos, com aCo-
réia do Sul à frente, garantirão à
Scania este ano um recorde de

produção de caminhões, ônibus e
motores industriais e marítimos,
que deve somar 16,5 mil unida-
des. Para 2005, Holgersson prevê
aumento de 3% a 4% nesse volu-
me, o que deve exigir a contrata-
ção de 100 a 150 funcionários.

Este ano, a empresa ampliou
seu quadro em 300 pessoas, para
2.450 trabalhadores, e passou a
operar, pela primeira vez, em dois
turnos. Também pela primeira
vez em 25 anos, a montadora pre-
cisou dividir as férias coletivas de
fimdeano em duas etapas, em de-
zembro e julho, para poder aten-
der as encomendas.

A Scania está perto de recupe-
rar a liderança no segmento de ca-
minhões pesados (com capacida-
de de carga acima de 40 tonela-
das), perdida há dois anosno mer-
cado interno. Até outubro, a em-
presa registra participação de
24,1% nas vendas, ante 24,2% da

Mercedes-Benz. As vendas totais
de veículos nesse segmento cres-
ceram 40% este ano.

A filial do Brasil recuperouain-
da a posição de maior mercado da
marca fora da Suécia, onde está a
matriz. O grupo tem fábricas na
França, Holanda e Argentina. Só
as unidades sueca e brasileira têm
linha completa de produtos.

Holgerssonacredita que o cres-
cimento econômico do País será
mantidoem2005, e esperaque se-
ja sustentável, mesmo que em rit-
mo menos eufórico. “Entre 1999
e 2001 perdemos US$ 300 mi-
lhões na América Latina e espera-
mosque essa situação não se repi-
ta, pois não se pode manter uma
operação nesse nível.” Em 2002,
o grupo conseguiu equilibrar os
resultados e hoje é rentável.

Nesta semana, a Scania come-
morou a produção de 150 mil ca-
minhões no Brasil desde 1957.●

Defesa propõe
cisão das
companhias
aéreas em crise

Isabel Sobral
BRASÍLIA

O vice-presidente da República e
ministro da Defesa José Alencar,
revelou ontem a parlamentares,
ao governador do Rio Grande do
Sul, Germano Rigotto, e aos re-
presentantes dos trabalhadores do
setor aéreo a idéia que estava sen-
doavaliada dentro do governo pa-
ra reestruturar as empresas da
aviação comercial antes de ele as-
sumir a pasta. Segundo revelaram
os sindicalistas, a sugestão era
promover a divisão da Varig em
duas, ficando uma com as dívidas
com os credores privados e públi-
cos que seria liquidada extrajudi-
cialmente e a “nova Varig” seria
assumida por novos investidores
que teriam acesso a financiamen-
to do BNDES para o pagamento
de demissões de funcionários.

“Seria umaautorização para to-
das as empresas do setor aéreo
que se encaixassem no modelo e,
neste caso, a que mais se encaixa
é a Varig”, disse a presidente do
Sindicato Nacional dos Aeronau-
tas, Graziela Baggio, acrescentan-
do que seria inconstitucional edi-
tar medida provisória unicamente
para uma companhia aérea.

De acordo com os sindicalis-
tas, o ministro da Defesa afirmou
que essa era uma proposta que es-
tava sendo discutida antes de ele
assumir a pasta e que lhe foi entre-
gue para avaliação. “Ele nos disse
que, antes de qualquer atitude, ele
preferiu conversar sobre o assun-
to com todos os setores envolvi-
dos e ouvir sugestões”, afirmou o
presidente do Sindicato dos Aero-
viários de São Paulo, Uébio José
da Silva. “Nós ainda não tivemos
acesso aos detalhes para avalia-
ção profunda, mas aplaudimos a
iniciativa do ministro em conver-
sar”, completou Uébio.

Para Graziela Baggio, a pro-
posta é um “desastre”, porque
não garante os empregos e nem a
qualidade dos empregos. Pela
idéia debatida, os funcionários
seriam demitidos da velha empre-
sa (Varig) e recontratados pela
“nova companhia”. “Mas não to-
dos, obviamente. E não haveria
também a garantia da manuten-
ção dos valores dos salários”, dis-
se Graziela. Os sindicalistas in-
formaram ainda que o ministro
afirmou já ter conversado sobre
a sugestão com os executivos da
Varig, da TAM e da Gol, mas
pretende fazer novas reuniões na
próxima semana.●

CONFIANÇA – Para Holgersson, País vai manter crescimento em 2005

ROTAS CRUZADAS

Airbus
A330

Boeing
7E7

A Airbus pretende construir um
novo jato médio, o A350, para 
concorrer diretamente com o 
7E7, avião que deve ser 
lançado pela americana Boeing 
em quatro anos.
A aeronave européia será 
baseada no modelo
Airbus A330 e terá
maior autonomia que
os modelos atuais 
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