
Varig dificulta
negociação da
Lei de Falências
Empresa pressiona por aumento de prazo
para parcelamento de dívidas federais

Embraervaiexplorarárea
dedefesacomoERJ145
Família de jatos regionais da empresa, cujo aparelho de número 900 foi entregue
ontem, já conta com versões para patrulhamento terrestre, marítimo e aéreo

James Allen
BRASÍLIA

A pressão por uma solução para a
crise da Varig vai dificultar a ne-
gociação em torno do projeto de
lei quedefinirá oprazo de parcela-
mento das dívidas das empresas
que entrarem em recuperação ju-
dicial. Essedispositivo, criado pe-
la Lei de Falências, dá o direito a
toda empresa em dificuldade fi-
nanceira a negociar suas dívidas
comcredores, inclusive com o fis-
co, desde que aprovado um plano
de reestruturação empresarial.

“O projeto de lei é difícil por
termoso caso da Varig”, reconhe-
ceu ontem osenador Tasso Jereis-
sati (PSDB-CE), relator do proje-
to na Comissão de Assuntos Eco-
nômicos (CAE). “Mas como é
lei, temde atender a todoocontex-
to da economia.” O senador terá
de fazer um parecer recomendan-
doaprovaçãooualterações no tex-
tode autoria do senador Fernando
Bezerra (PTB-RN).

Tasso já está discutindo com
os integrantes doMinistério daFa-
zenda as propostas de alteração,
como a que foi feita pelo Uniban-
co, aumentando de 84 (sete anos)
para 420 meses (35 anos) o parce-
lamento das dívidas das empre-

sas. O banco representa a Varig e
defende ainda o desconto de mul-
tas e juros, dos prejuízos, para re-
duzir omontante dadívida, e isen-
ção no lucro das vendas das
ações. A dívida da companhia é
de US$ 1,8 bilhão, sendo US$ 1
bilhão com o governo federal.

“Temos de avaliar com cuida-
do pois, dependendo da decisão,
pode-se prejudicar a recuperação
de muitas empresas, principal-
mente aquelas que tenham envol-
vimento com o setor público”, sa-
lienta o senador. “Não podemos,
no entanto, abrir uma avenida pa-
ra que as empresas deixem de pa-
gar imposto.” A medida vai bene-
ficiar todas as aéreas em crise, co-
mo a Vasp e a Transbrasil.

Sem voar desde 2001 e com o
processo parado no Supremo Tri-
bunal Federal (STF), o destino da
Transbrasil pode ser alterado pe-
las novas regras. Os advogados
da empresa já anunciaram que de-
vem aproveitar a recuperação ju-
dicial para estruturar um novo ne-
gócio com a OceanAir – que de-
tém 0,98% do mercado nacional
– voltado para o transporte de car-
ga. A Vasp, que perdeu recente-
mente o direito de voar, também
poderá negociar a sua dívida de
US$ 2 bilhões.●
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PARA LUXEMBURGO – Entrega do 900.º jato da Embraer foi feita para a companhia aérea LuxAir, que já opera com dez jatos brasileiros

DEMANDA – Para Jereissati, projeto tem de atender a toda a economia
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A Embraer entregou ontem o
900.º jato da família ERJ 145. A
entrega – à companhia LuxAir,
de Luxemburgo – representa um
marco histórico para a empresa,
que esperava fabricar, em dezem-
bro de 1996, até 400 unidades.

Onúmero foi superado,mas es-
taplataforma, para aviação comer-
cial, entra em curva descendente.
A demanda do mercado de aviões
regionais de até 50 lugares para
os próximos dez anos será de 650
unidades. “Pelo menos metade
deste nicho será da Embraer”,
apostou o vice-presidente de
Aviação Comercial, Flávio Rí-
molli. Apesar do declínio do mer-
cado, a Embraer vai continuar
apostando na mesma plataforma,
mas para a área de Defesa.

Depois de ser comprado pelos

governos do Brasil, México, Gré-
cia e Estados Unidos, o 145 en-
trou para um seleto mercado e co-
meça a ser visto com bons olhos
por outros países. Nas versões pa-
trulhamento terrestre, marítimo e
aéreo e multiinteligência, o mode-
lo até agora já soma contratos de
cerca de US$ 2,5 bilhões.

Ontem, em cerimônia na sede
da empresa, em São José dos
Campos, Rímolli confirmou que
a aeronave deverá ser o carro-che-
fe na área de Defesa. Os próxi-
mos negócios devem ser com Ín-
dia e Malásia e podem render
mais meio bilhão de dólares.

A plataforma145 deu sustenta-
ção ao crescimento da Embraer
nos últimos 20 anos e é uma das
mais versáteis da aviação brasilei-
ra. São 10 modelos para a aviação
Comercial,Corporativa edeDefe-
sa. “Para nós, o desenvolvimento
do produto significa a busca da
empresa por novas oportunida-
des”, continuou Rimolli.

A Embraer não arrisca infor-
mar se dobrará as vendas do 145
na área de Defesa, mas sabe que
este modelo pode ser responsável
por novos e bons negócios. O fato
de a plataforma ter sido escolhida
pelaForçaAéreadosEstados Uni-
dos conta muito. Em agosto do
anopassado, o projeto venceu a li-
citação para fornecer ao Exército
– em parceria com a Lockheed
Martin – os sistemas de inteligên-
cia de nova geração, chamados
Aerial Common Sensor (ACS).

O contrato para desenvolvi-
mento e demonstração de Siste-
masestá avaliado emUS$879mi-
lhões. O contrato completo pode
chegar a US$ 7 bilhões para o ti-
me liderado pela Lockheed Mar-
tin e prevê, em 20 anos, a produ-
ção de 57 aeronaves, 38 para o
Exército e 19 para a Marinha dos
EUA. Foi com essa vitória que a
Embraer entrou para o fechado e
exigente mercado de defesa ame-
ricano, que gasta US$ 400 bi-

lhões por ano.
A entrega de ontem foi mais

um marco histórico na evolu-
ção da empresa. Para poder
vender para aLuxAir, a empre-
sa precisou fazer inúmeros en-
saios no aeroporto de Luxem-
burgo, um dos mais exigentes
do mundo. “Tivemos que nos
adaptar às restrições e exigên-
cias”, contou Rímolli.

Atualmente, a LuxAir opera
com dez jatos brasileiros.
“40% de todos os passageiros
daLuxAir voamcom osmode-
los da família 145”, afirmou o
vice-presidente da LuxAir,
Marc Galowich. O vice-presi-
dente também elogiou a tecno-
logia brasileira. “A aeronave
tem um sistema de cortina que
nos possibilita voar até com
má visibilidade.” A família
ERJ 145 tem hoje 901 enco-
mendas firmes e 336 opções
decompra. Atualmentevoapa-
ra 30 clientes em 20 países. ●
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