
Principal executivo da Boeing renuncia  
Agências internacionais 
 
Controvertido contrato militar levou ao afastamento de Phil Condit  
 
O presidente do Conselho de Administração e executivo-chefe da Boeing, Phil Condit, renunciou 
ontem, em novo desdobramento do suposto envolvimento da fabricante de aviões num esquema 
de influências para obter um contrato militar. Há poucos dias, a empresa havia dispensado, pelo 
mesmo motivo, Michael Sears, diretor financeiro, e Darleen Druyun, outra executiva.  
 
Condit, de 62 anos, será substituído por Harry Stonecipher, de 67. Lewis Platt, de 62 anos, foi 
nomeado presidente não executivo do Conselho.  
 
A própria companhia e o Pentágono estão estudando o comportamento da empresa na obtenção 
de um contrato de US$ 17 bilhões para o fornecimento de aviões-tanque. A Boeing ganhou os 
contratos, após uma árdua competição com a européia Airbus. Darleen Druyun era importante 
diretora do Departamento da Força Aérea, e foi contratada pela Boeing em janeiro último. Uma 
reunião entre Michael Sears e Darleen, que foi considerada inconveniente pela empresa, motivou 
a dispensa dos dois executivos. Sears, de 56 anos, era tido como um candidato à sucessão de 
Condit. Ele afirmou que não fez nada de errado em relação aos contratos.  
 
Em entrevista às imprensa, Condit disse ter tomado a iniciativa de se afastar da Boeing. "Eu me 
propus a renunciar para acabar com essas controvérsias", disse. "Eu me preocupo muito com a 
empresa e com o seu sucesso. Eu quis fazer o melhor possível por ela." Lewis Platt afirmou que a 
renúncia de Condit não tem ligação com as investigações sobre Sears, Darleen e os contratos 
militares.  
 
A Força Aérea americana pretendia arrendar 100 Boeing 767 para usá-los como aviões-tanque. 
Um decreto assinado na semana passada pelo presidente Bush autoriza a Força Aérea a arrendar 
20 e comprar 80 desses aviões. Logo em seguida, dois senadores republicanos pediram ao 
Pentágono que reconsidere essa transação por causa de um suposto conflito de interesses.  
 
A Airbus espera ultrapassar a Boeing, maior fabricante mundial de aviões, em poucos meses. 
Desde os atentados de 11 de setembro de 2001, a fabricante americana vem perdendo vendas 
para a concorrente européia. A renúncia de Condit fez as ações da Boeing se desvalorizarem na 
Bolsa de Nova York.  
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