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Filadélfia

QUANDO VIAJAM para
Houston, os passageiros
da US Airways na Fila-

délfia agora embarcam em um
avião diferente. Não é mais o
Boeing 737 de 130 lugares que a
companhia aérea americana
costumava usar, nem um dos
apertados jatos de 50 lugares
que cobrem as rotas mais cur-
tas. É um modelo novo, interme-
diário: um avião de 72 lugares
com amplos assentos de couro,
espaçosos apoios para a cabeça
e mais espaço para as pernas
que muitos dos grandes jatos.

Algumas companhias
aéreas ao redor do mundo
estão apostando que esses con-
fortáveis pequenos jatos podem
ajudar o setor a atravessar
esse período de vacas magras,
o pior da história da aviação
comercial. Um número cres-
cente de empresas está com-
prando os novos modelos para
substituir grandes aviões. Os
novos jatos oferecem o conforto
dos aviões de grande porte,
com custo operacional menor.

O novo estilo de jatos pode
agitar também o setor de fabri-

cação de
aviões. A
E m b r a e r
lidera as
vendas e
e s p e r a - s e
que a cana-
d e n s e
Bombardier
venha logo
a t r á s .
Ambas que-
rem preen-

cher a lacuna deixada pela
americana Boeing Co. e pela
européia Airbus, que não fabri-
cam aviões desse porte.

A US Airways — que ontem
pediu concordata pela segunda
vez em dois anos — tem 20 dos
novos jatos de 75 lugares da
Embraer e outros 65 encomen-
dados. (A concordata, porém,
levanta dúvidas sobre se os
pedidos serão levados a cabo.).
“Eles são cruciais para nós, seja
para recuperar mercado ou para
ampliar os negócios”, diz Chris
Chiames, diretor da empresa
para assuntos corporativos. 

No ano passado, a Embraer
recebeu um pedido de 100 jatos
da também americana JetBlue
Airways, até então cliente fiel da
Airbus. Em junho, a empresa de
transportes Finnair, da
Finlândia, fez um pedido de 12
jatos para substituir DC-9s. A
United Airlines vai começar a
voar novos jatos Embraer no
mês que vem. A Embraer estima
que a demanda pelos aviões,
incluindo modelos maiores com
até 120 lugares, chegue a 5.000
jatos em 20 anos. A Boeing atual-
mente tem mais de 3.000 de seus
737 em operação. Entre os poten-
ciais compradores dos novos
jatos estão pequenas linhas
aéreas regionais, companhias de
transporte e as grandes empre-
sas de aviação. Empresas de lea-
sing de aviões ainda não embar-
caram na onda dos jatos de porte
intermediário, mas estão estu-
dando os novos modelos e, se
resolverem abraçá-los, podem
ampliar a aceitação deles.

“É um pequeno grande-
jato”, diz o presidente da
Embraer, Maurício Botelho, que
diz que os aviões dão às compa-
nhias aéreas “uma ferramenta
eficaz para promoverem a recu-
peração delas”.

Até relativamente pouco
tempo atrás, as empresas ame-
ricanas preferiam usar jatos
maiores, como o Boeing 737, na
maioria das rotas. Com até 150
lugares, os 737 oferecem maior
potencial de lucro quando voam

lotados do que os jatos menores.
O longo período de demanda
reduzida, no entanto, desde os
ataques terroristas de 2001, está
levando as companhias aéreas a
repensar o modelo de negócio —
criando oportunidades para
empresas como a Embraer. As
empresas aéreas americanas
perderam mais de US$ 23
bilhões desde 2001 e devem ter
mais um prejuízo bilionário este
ano. Três das maiores empresas
estão sob risco de concordata ou
tentando sair dela. 

A Embraer terá de superar
vários obstáculos para colocar
mais aviões no ar. As dificulda-
des financeiras das companhias
aéreas são uma nuvem negra
sobre a potencial base de clientes
da empresa. Os salários menores
do pessoal de bordo uma das
grandes vantagens dos aviões
pequenos, podem criar proble-
mas com sindicatos. Até agora
ninguém reclamou, mas a situa-
ção pode mudar se crescer a
demanda por viagens aéreas.

Se o mercado decolar com a
força que a Embraer prevê,
Boeing e Airbus poderem contra-
atacar oferecendo descontos nos
preços dos aviões menores para
segurar os clientes. Ou mesmo
começar a fabricar aviões de
pequeno porte. Tanto a Boeing
quanto a Airbus descartaram, há
muito tempo, Embraer e
Bombardier como ameaças dire-
tas, mas executivos das duas
grandes empresas admitem
estar observando de perto as con-
correntes menores.

“Estamos absolutamente de
olho nos fatos”, diz Alan
Mullally, presidente da unidade
de aviões comerciais da Boeing.
Ele acrescenta que o segmento
é muito pequeno para a Boeing. 

“O crescimento de novos
concorrentes será um critério”
para a Airbus “quando pensa-
mos em uma nova geração de
aviões”, diz Nöel Forgeard, pre-
sidente da Airbus. 

A maior ameaça para a
Embraer é a Bombardier. A
empresa de Montreal já é líder
no mercado tradicional de jatos
pequenos e planeja lançar um
modelo similar ao da Embraer
em cinco anos. O jato será
maior, com capacidade para 135
passageiros e com mais autono-
mia de vôo que os da Embraer.
Os executivos da Bombardier
têm tentado convencer os clien-
tes a segurar os pedidos até o
novo modelo ficar pronto. 

A Bombardier acredita que
vai levar vantagem lançando o
novo modelo dentro de alguns
anos. As companhias aéreas
terão tempo para arrumar a
casa e “planejar a nova frota”,
diz Pierre Beaudoin, presidente
da unidade aeroespacial da
Bombadier. 

A Embraer é uma empresa
que chegou tarde ao mercado de
fabricação de jatos comerciais.
Ela foi criada em 1969 pelo
governo militar com a idéia de
desenvolver a aviação indus-
trial no Brasil.

Em 1994, o governo privati-
zou a companhia — que dava
prejuízo —, abrindo seu capi-
tal. Um ano mais tarde,
Maurício Botelho, engenheiro
sem experiência anterior em
aviação, foi contratado para

comandar a empresa. Ele fez
da Embraer uma forte concor-
rente global, com quase meta-
de do mercado de jatos de 50
lugares. A Bombadier tinha o
resto do mercado. 

Botelho, hoje com 61 anos,
trouxe uma atitude fortemente
enfocada em produção e vendas
que levou a Embraer a ser um
caso de estudo na Faculdade de
Administração Harvard. Nos
seus primeiros cinco anos na
empresa, ele encontrou manei-
ras de acelear a produção
enquanto reduzia o quadro de
funcionários. Para manter o
moral enquanto empregos eram
cortados, Botelho às vezes reu-
nia todos os empregados no
angar da principal fábrica da
empresa para bate-papos.

Em 1998, as vendas de jatos
de 50 lugares da Embraer explo-
diram de tal maneira que a
Embraer começou a planejar a
produção de um novo modelo,
maior. O mercado estava aque-
cido e a empresa se deu conta
de que as companhias aéreas
tinham poucas opções entre os
modelos de 50 e de 150 lugares.
Boeing e Airbus estavam con-
centradas em superar-se uma à
outra na outra ponta do merca-
do, fazendo jatos que levam
centenas de pessoas.

A solução da Embraer foram
dois novos jatos, o 170 e o 190.
Ambos podem voar cerca de
4.000 quilômetros, o que lhes dá
autonomia para a maioria das
rotas domésticas mais longas
cobertas pelas linhas aéreas
americanas.

Para conseguir encomendas
para o novo avião, Botelho pôs
bastante pressão sobre sua equi-
pe de vendas. A certa altura, ele
mandou um alto acessor tantas
vezes para falar com um poten-
cial cliente que oficiais da imi-
gração na Suíça o esperavam
toda sexta-feira como um reló-
gio. A tática funcionou: a
Embraer emplacou um pedido do
modelo 170 para a empresa suíça
então conhecida como Crossair.
Com esse pedido em mãos, o con-
selho da Embraer aprovou um
investimento, de US$ 850 milhões
em junho de 1999. A Embraer
alistou 16 fornecedores de peças
e serviços, entre eles a General
Electric Co., que bancaram US$
250 milhões do projeto.

Depois de consultar mais de
40 companhias aéreas sobre o
que elas queriam, a Embraer
acrescentou características
mais comuns em aviões de
grande porte do que nos jatos de
50 lugares que estava acostuma-
da a fabricar. 

Entre as características
extras estava uma cabine de
comando com tecnologia à altu-

ra da usada nos jatos da Boeing
e da Airbus, como controladores
de vôo eletrônicos que elimina-
vam ligações mecânicas da
cabine de comando com as asas
ou com a cauda. Isso reduziu o
peso e cortou custos de monta-
gem e manutenção dos aviões. 

Para adicionar outras carac-
terísticas de jatos grandes, os
projetistas tiveram de compro-
meter a eficiência na engenha-
ria. A fuselagem dos jatos 170
tem um formato mais oval verti-
calmente e não o círculo puro
dos modelos anteriores da
Embraer. O desenho circular é
mais fácil de construir e tem
melhor aerodinâmica, mas o
ovalado permite mais espaço no
interior do avião. E ela colocou
os motores sob as asas, em vez
de na parte de trás da fusela-
gem, permitindo acrescentar
portas traseiras, como nos
modelos grandes. As portas
encurtam o tempo da aeronave
em terra, porque facilitam a
saída dos passageiros e o traba-
lho do pessoal da limpeza. 

O maior dilema foram os
assentos. Importantes compa-
nhias européias preferiam filei-
ras com cinco lugares, o que dá
uma sensação de alinhamento
mais amplo. A maioria das com-
panhias americanas preferem o
arranjo de quatro lugares em
cada fileira, para que ninguém
tenha de sentar no banco do
meio. A Embraer optou por qua-
tro lugares, mesmo sabendo que
isso reduziria a capacidade das
aeronaves. A vantagem dessa
distribuição é que ela permite
oferecer espaço suficiente para
que 90% dos passageiros levem
toda a sua bagagem a bordo.

Em 2001, o protótipo estava
terminado. Mas os ataques ter-
roristas de 11 de setembro colo-
caram o setor viagens num
redemoinho. Com a queda na
venda de passagens e o cance-
lamento de vários pedidos,
algumas semanas depois dos
ataques a  Embraer teve de
demitir 1.800 funcionários, 14%
do total. Os diretores resistiram
à idéia de ter de adiar o lança-
mento do novo jato e decidiram
seguir adiante com o projeto,
em parte porque com isso
dariam aos empregados um
sinal de que a empresa cotinua-
va apostando no futuro.

Foi uma decisão afortunada.
A queda prolongada dos negó-
cios depois de 11 de setembro
acabou aumentando o tamanho
do mercado para o novo jato da
Embraer. A empresa esperava
vender o novo modelo principal-
mente para pequenas empresas
aéreas regionais que quisessem
um modelo maior que o de 50
lugares. Mas, depois dos ata-
ques, as grandes companhias
também mostraram interesse
por usar o novo modelo — não
só para viagens curtas, mas
também para algumas das prin-
cipais rotas de longa distância. 

Além de usar os aviões em
rotas mais longas, a US Airways
está alimentando a idéia de
usar os jatos em prestigiosas
pontes aéreas entre Boston,
Nova York e Washington, nos
horários que não são de pico,
dizem pessoas próximas à com-
panhia. A JetBlue, que começa
a receber o Embraer 190 no pró-
ximo ano, trocou o Airbus pelo
modelo brasileiro porque este é
mais flexível e permitirá a aber-
tura de até 700 novas rotas. A
Embraer tem 273 pedidos firmes
para seus novos aviões.

Com mercado fraco, companhias
aéreas precisam mais da Embraer
Jatos de 72 lugares
ganham demanda
ao redor do mundo

Maurício Botelho

Novo modelo da Embraer tem fuselagem mais ovalada.
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AUS AIRWAYS, compa-
nhia aérea dos EUA,

entrou com pedido de con-
cordata pela segunda vez
em dois anos, para facili-
tar a renegociação de dívi-
da de US$ 718 milhões e
porque não conseguiu con-
cessões adicionais dos sin-
dicatos para reduzir cus-
tos. (Leia mais sobre avia-
ção ao lado.)

* * *

■ Uma onda de ações judi-
ciais marcou o terceiro ani-
versário do ataque terroris-
ta ao World Trade Center.
Em algumas, a Arábia Sau-
dita é acusada de envolvi-
mento nos ataques. Noutra,
o banco americano Riggs é
acusado de permitir remes-
sas de fundos a seqüestra-
dores. O banco e o governo
saudita não comentaram.

* * *

■ A WPP, agência britâni-
ca de publicidade, disse
que ganhou o leilão para
comprar a americana Grey
Global. A oferta foi de US$
1,5 bilhão, disseram pes-
soas a par do assunto.

* * *

■ A Punch Taverns, segun-
da maior rede britânica de
pubs, comprou 1.000 bares
da rival InnSpired, por US$
602 milhões.

■ O UFJ, banco japonês
que é alvo de uma batalha
por sua aquisição, disse que
aceitará uma injeção de
capital de US$ 6,4 bilhões
oferecida pelo rival Mitsu-
bishi Tokyo, que tenta com-
prá-lo. Com isso, o outro
interessado, o Sumitomo
Mitsui, terá de fazer oferta
hostil aos acionistas do
UFJ, dizem analistas.

* * *

■ O Linux terá uma versão
única, com suporte de
fabricantes de diferentes
versões do programa, como
a americana Red Hat e a
brasileira Conectiva e o
apoio de tiãs como IBM e
Dell. O objetivo é reforçar o
Linux no mercado.

* * *

■ Um grupo de segurado-
ras moveu ação contra a
americana Boeing em
Paris. Elas pedem, segun-
do uma fonte do setor, inde-
nização por defeitos em
satélites, que já teriam cus-
tado às seguradoras US$
800 milhões em indeniza-
ções pagas às operadoras.

* * *

■ O governo chinês sus-
pendeu as tarifas antidum-
ping impostas sobre o aço
laminado a frio, devido ao
aquecimento da demanda.

I NTERNAC IONAL

ATECHINT, conglome-
rado industrial da

Argentina, estuda investir
US$ 560 milhões para
aumentar em 20% a pro-
dução anual da subsidiá-
ria Siderar, que faz cha-
pas de aço. O investimen-
to vai depender da recupe-
ração econômica e da
demanda da China.

* * *

■ Mineiros da Southern
Peru Copper, uma das
maiores produtoras mun-
diais de cobre, retornam ao
trabalho hoje, suspendendo
por 30 dias greve por salá-
rio melhor iniciada em 31
de agosto, disse o sindicato.
A empresa não comentou.

* * *

■ A Transelec, energética
do Chile, anunciou plano de
US$ 125 milhões para mo-
dernizar a principal linha
de transmissão do país.
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■ A IFC, braço de financia-
mento de projetos privados
do Banco Mundial, só vai
vender parte de sua partici-
pação de 5% na maior mina
de ouro da América Latina,
a Yanacocha, no Peru,
quando as condições do
mercado estiverem melho-
res, disse fonte da institui-
ção. A venda era prevista
para o segundo trimestre.

* * *

■ O governo da Venezuela
disse que obterá um
empréstimo de US$ 250
milhões que pediu a insti-
tuições multilaterais,
mesmo sem o endosso dos
EUA — que retiraram seu
apoio na sexta-feira, acu-
sando a Venezuela de omis-
são quanto ao tráfico de
mulheres e crianças.
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Conforto a bordo 
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O novo jato da Embraer comparado com o modelo anterior e com jatos 
maiores da Boeing e da Airbus 

Número de assentos

Dist. (cm) entre assentos 

Espaço (cm) para pernas 

Altura (cm) da cabine 

Banheiros

50

44

78,7

182

1

72

46

81,3-83,8

200

2

126

40,6-43,2

78,7

214,9

3

142

46

78,7-83,8

216,4

3

Embraer
145

EMBRAER
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Boeing
 737-300

Airbus
A320
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CIDADE DO MÉXICO — O
Banco Bilbao Vizcaya Argenta-
ria SA, da Espanha, negocia a
compra do maior banco especia-
lizado em financiamento imobi-
liário do México, o Hipotecaria
Nacional SA, disse uma pessoa a
par do assunto.

As discussões podem sinali-
zar o começo de uma onda de
aquisições de bancos de crédito
imobiliário por alguns bancos
estrangeiros, como o Citigroup
Inc., que dominam o mercado
bancário mexicano. 

Um executivo a par da possí-
vel transação disse que, apesar
de as discussões ainda não
terem sido concluídas, um acor-
do formal pode ser concluído em
poucos dias. Como parte de
qualquer negócio desse tipo, a
subsidiária mexicana do BBVA,
Grupo Financiero BBVA Banco-

mer SA, terá provavelmente de
pagar um ágio sobre o valor
patrimonial do Hipotecaria
Nacional, de US$ 172 milhões,
disse o executivo. Nenhuma das
empresas apresentou posição
oficial sobre o assunto.

Uma aquisição ressaltaria
como a estabilidade da moeda
mexicana, a redução dos déficits
orçamentários, e das taxas de
juros e de inflação estão atrain-
do bancos comerciais a voltar a
um mercado que foi praticamen-
te destruído numa crise financei-
ra na década de 90. O
Hipotecaria Nacional faz parte
de um grupo de bancos de crédi-
to imobiliário que foi pioneiro no
mercado de crédtio para a com-
pra da primeira casa própria e
para a classe trabalhadora, trei-
nando enormes equipes de
cobrança e de vendas que aca-
bam por se tornar membros das
comunidades onde trabalham.

BBVA negocia compra de
outro banco no México
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Fonte: O Estado de São Paulo / The Wall Street Journal Americas - 13/9/2004




