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VW lança no domingo
o off-road CrossFox

Líderda empresanem
sempre éo presidente

Avião só chegaao Brasil em 2008
A curto prazo, apenas três aeroportos poderiam recebê-lo

SUCESSO – O presidente da Airbus, Noel Forgeard (em primeiro plano), aplaude a tripulação do A380

A380 é mais uma peça
da disputa globalizada
França, Estados Unidos e China observam vôos da Airbus

Controladora da Varig se reúne com o BNDES
Fundação Ruben Berta discutiu situação da empresa, mas ainda não apresentou pedido de financiamento

50milvêem
oprimeiro
vôodogigante
O superjumbo da Airbus, maior avião comercial
do mundo, passasemsustospeloseuprimeiroteste
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AVIAÇÃO
AFP

TOULOUSE, FRANÇA

O A380 da Airbus, o maior
avião de passageiros do mun-
do, realizou com sucesso on-
tem seu primeiro vôo de teste
no aeroporto Toulouse-Blag-
nac, no sul da França, estabele-
cendo um novo marco na histó-
ria da aviação civil. As quase
quatro horas de vôo foram com-
pletadas sem contratempos, fi-
nalizando uma operação valio-
sa, que dá ao consócio europeu

novo fôlego para seu duelo
com a concorrente americana
Boeing pelo domínio do céu.

“Foi um primeiro vôo exito-
so, que desfrutamos em cada mi-
nuto”, disse o piloto francês
Claude Lelaie logo após o pouso
do gigante. “É claro que ainda
há muita coisa a fazer, mas com
esta primeira experiência senti-
mos realmente o potencial desta
máquina magnífica.” Quase 50
mil espectadores presenciaram
o histórico vôo. Eles esperavam
com paciência nos arredores do
aeroporto e diante de um telão gi-
gante instalado no centro da ci-

dade de Toulouse.
A conquista da Airbus foi

comemorada também pelo
presidente francês, Jacques
Chirac, e pelo presidente da
empresa, o francês Noel For-
geard, que parabenizou a tri-
pulação do A380. A Airbus
conta com o aparelho para
manter seu avanço comer-
cial sobre a americana
Boeing, cujo Jumbo B747
não tinha concorrência dire-
ta até agora. Mesmo antes de
entrar em serviço, o A380 já
recebeu 154 pedidos confir-
mados. ●

Nilson Brandão Junior
RIO

A Fundação Ruben Berta
(FRB), controladora da Varig,
foi ontem ao Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômi-
co e Social (BNDES) para reto-
mar os contatos com a institui-
ção. Este foi o primeiro encon-
tro do conselho de curadores da
fundação com o banco sob a

gestão do presidente Guido
Mantega. No encontro, encara-
do como um contato inicial, foi
discutida a situação do grupo
aéreo, mas ainda não foi apre-
sentado pedido de financiamen-
to para a empresa.

O encontro ocorreu entre o
presidente do conselho de cura-
dores da fundação, Ernesto Zana-
ta, e o chefe do gabinete de Man-
tega, Élvio Gaspar, acompanha-

dos de técnicos dos dois lados.
A fundação não revelou deta-

lhes da reunião. Divulgou ape-
nas uma nota, em que registra
que foi ao banco “no intuito de
colher críticas e sugestões capa-
zes de contribuir para o aprimo-
ramento de mecanismo que via-
bilize a construção independen-
te de projeto de soerguimento
das empresas Varig”.

Embora não tenha oficializa-

do o pleito por financiamento ao
BNDES, a participação do ban-
co numa reestruturação da Varig
já foi cogitada várias vezes pela
própria empresa e por setores do
governo nos últimos anos.

A reunião, na prática, foi agen-
dada há duas semanas pelo vice-
presidente da República, José
Alencar, quando recebeu a visita
de uma frente parlamentar que
cuida do assunto, de associações

e sindicatos ligados à Varig e de
integrantes da fundação.

Segundo a Associação de Pilo-
tos da Varig (Apvar), a alternati-
va da participação do banco foi
levantada durante o encontro
com o vice-presidente pela fren-
te parlamentar, em complemen-
to à eventual capitalização priva-
da na empresa aérea.

Nas últimas semanas, a funda-
ção recebeu propostas de poten-

ciais interessados em investir na
Varig. Uma pessoa que acompa-
nha o assunto indica que a possi-
bilidade de injeção de recursos
públicos não chegou a ser aban-
donada pela fundação, mas a
idéia teria perdido força quando
o governo indicou que a solução
teria de vir do mercado.

Segundo a Apvar, que no pas-
sado recente chegou a montar
um plano paralelo de recupera-
ção para a Varig, a fundação
trabalha com a possibilidade de
contar com uma instituição in-
dependente para gerir a busca
de uma saída financeira para a
empresa. Questionada sobre a
estratégia, a FRB não comen-
tou o assunto. ●

Roberto Godoy

O gigante A380 só vai aparecer
por aqui por volta de 2008, pe-
las previsões do consórcio fabri-
cante. Melhor assim. A curto
prazo, apenas três aeroportos in-
ternacionais brasileiros pode-
riam receber o grande jato com
seus 555 passageiros: Galeão,
Guarulhos e Brasília.

Essas operações, entretanto,
exigiriam um minucioso plane-
jamento prévio. “Nenhum termi-
nal do País tem infra-estrutura
suficiente para absorver o de-
sembarque dos ocupantes de
um A380 lotado em meio à roti-
na normal de pousos e decola-
gens”, afirma o engenheiro aero-
portuário Jorge Salim. “Dos ba-
nheiros ao cafezinho haveria fi-
las imensas. Nas atuais condi-
ções de segurança, as verifica-
ções prenderiam as pessoas na

ala reservada talvez por cinco
horas – quase a metade do tem-
po médio das viagens interconti-
nentais com destino ao Brasil.”
O engenheiro Salim alerta para
a crise causada “pela demanda
por transporte terrestre local,
vôos de conexão e vaga para es-
tacionamento de carro”.

O colosso aéreo ocupa o espa-
ço de dois Boeings 747 no pátio
de manobras. É comprido como
oito ônibus (73 metros) e sob
sua asa de 80 metros podem ser
acomodados 70 carros, 35 de ca-
da lado. O trem de aterrissa-
gem, feito para absorver o im-
pacto de centenas de toneladas
no pouso (na decolagem o peso
varia de 560 mil a 590 mil qui-
los), tem 22 rodas. O tamanho
impede que possa ser levado pa-
ra dentro dos hangares de manu-
tenção comercial disponíveis.

“Será necessário investir pe-

sado para adaptar os aeroportos
à nova realidade do A380”, ana-
lisa Salim. O consórcio europeu
Airbus acredita que, em 2010,
terão sido adequados pelo me-
nos 60 terminais internacionais.

A preocupação é maior com
os vôos de alta densidade, nos
quais a ocupação poderá chegar
a 800 passageiros distribuídos
em classe única. Só o peso das
duas refeições – jantar e café da
manhã –, previstas nos vôos no-
turnos, chega a 6,4 mil quilos.
Cada A380 terá serviço de so-
corro para atender a emergên-
cias médicas que, estatistica-
mente, ocorrem todas as vezes
que determinado número de pes-
soas é reunido em um único am-
biente por um certo tempo. “É a
compensação: na versão execu-
tiva desse jato, haverá um mini-
shopping e um bar com balcão e
bancos altos”, explica Salim. ●

Gilles Lapouge
Correspondente
PARIS

O avião faz os homens sonharem
desde Ícaro e Leonardo da Vinci.
Era, portanto, fatal que o lança-
mento de um monstro como o fu-
turo Airbus 380, previsto para le-
var de 555 a 800 passageiros, na
manhã de ontem, em Toulouse,
no sul da França, fosse um espetá-
culo mirabolante. Mas o espetá-
culo ficou ainda mais fascinante,
enquanto se elevava para o céu
azul a máquina fantástica, porque
um outro ator foi convidado para
a festa: a Boeing, ou seja, a fábri-
ca que faz, há muitos anos, uma
concorrência mortal à Airbus.

Claro, a Boeing não estava em
Toulouse. Não. O inimigo da
Airbus estava invisível, longe e
ainda mais feroz. Enquanto os
mil engenheiros da Airbus esta-
vam com a cabeça virada para ci-
ma, para admirar as primeiras
voltas de seu prodígio (Airbus
380), a Boeing, em Detroit, anun-
ciava encomendas excepcionais
para seus aparelhos: a Air Cana-
da comprou 14 Boeing 787, o fu-
turo Boeing que voará em 2008,
e a Air India comprou 50 aviões
da Boeing, dos quais 27 exempla-
res desse famoso 787, o avião
que faz da economia de combus-
tível sua grande arma.

Portanto, a este romance in-
dustrial acrescenta-se um ele-
mento de suspense digno de uma
produção hollywoodiana: dois
gigantes, a Airbus e a Boeing,
trocam performances, carnês de
venda e insultos por sobre o
Atlântico. Mas, como se o rotei-
ro não fosse picante o suficiente,
eis que a essa saga industrial se

reúnem, intempestivamente,
dois outros protagonistas, em pa-
péis secundários, mas que inter-
pretam muito bem e que podem
ser levados muito cedo para o al-
to do cartaz. Esses dois coadju-
vantes são a China e os sutiãs.

O que aconteceu? Há alguns
dias, o primeiro-ministro francês
Raffarin esteve na China. Impres-
sionante. Nós nos adoramos.
Nós nos abraçamos. Raffarin es-
tava doce com os anfitriões. Ele
assinou contratos. Mas, repenti-
namente, caiu no meio dessa rela-
ção franco-chinesa um objeto im-
previsto: depois do fim das cotas
de exportação dos produtos têx-
teis chineses, um Himalaia de ca-
misas, de casacos e calças chine-
sas se abateu sobre o mundo, so-
bre a Europa, sobre a França.

Começamos por pensar: no
fundo, melhor que esse naufrá-
gio dos produtos têxteis euro-
peus e franceses tenha sido anun-
ciado enquanto o próprio primei-
ro-ministro francês estava na
China. Vamos esperar. E o que
vai se passar? Raffarin é charmo-
so. Ele sorri. Falam das camisas
chinesas. “Há algum problema?
É? Vamos ver...”

Até na França, estamos enlou-
quecidos. Os produtores têxteis
estão furiosos. Os ministros es-
tão se preparando. Pedem à Co-
missão Européia de Bruxelas pa-
ra acabar com o dumping das ca-
misas chinesas. Mas então como
explicar a placidez de Raffarin,
que não viu necessidade, quando
estava em Pequim, de fazer a me-
nor observação aos seus homôni-
mos chineses. Uma elegância?
Uma desatenção? Nada disso. A
razão era outra: os aviões, o
TGV, Carrefour, etc.

Foi um alto funcionário chi-
nês que esclareceu o mistério.
Ele disse, em tom cortês, que,
para comprar um Airbus ou
um Boeing, a China tem de
vender 20 milhões de camise-
tas. E ontem mesmo, no jor-
nal Le Monde, Raffarin res-
pondeu ao argumento chinês:
“Os chineses nos lembram
maliciosamente que se eles
têm exportações, é porque te-
mos importadores.”

Boeing, Airbus, as calci-
nhas de Pequim, os aviões chi-
neses, o romance está em to-
do o planeta e mostra quanto
a globalização está atuando.
O que aconteceu ontem em
Toulouse estava ligado ao
que se passou ao mesmo tem-
po em Seattle, Detroit, Pe-
quim e Bruxelas.

Essa confusão generaliza-
da nos ajuda a compreender
algumas coisas estranhas. Por
exemplo, a inércia que a Euro-
pa há tempos mostra com rela-
ção à questão dos tecidos ba-
ratos da China. É que, dos 25
países da Europa, alguns têm
uma forte indústria têxtil e se
preocupam (a França, por
exemplo), enquanto outros
não têm setor têxtil e se desin-
teressam.

Esses países europeus sem
indústria têxtil vêem, portan-
to, com outros olhos a avalan-
che das meias chinesas. Espe-
ram dois benefícios. Por um
lado, fazer baixar os preços,
graças a tecidos mais baratos.
E, por outro, permitir à China
lucrar com suas camisas, de
maneira que ela possa com-
prar máquinas, aviões e trens
“made in Europe”. ●
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QUINTA-FEIRA, 28 DE ABRIL DE 2005 ● O ESTADO DE S.PAULO

Fonte: O Estado de São Paulo, São Paulo, 28 abr. 2005. Economia, p. 20.




