
Produto: ESTADO - BR - 10 - 30/12/05 ProofB10 -  

Direção da Varig alega que só terá condições de avaliar as propostas no próximo ano

Aunidade brasileira da Ameri-
ca Online Latin America (AO-
LA) fechou acordo de venda
de sua base de assinantes
para o provedor de internet
Terra Networks no País. A
AOLA está em processo de
proteção contra falência des-
de junho deste ano nos Esta-
dos Unidos. Segundo fonte
próxima das empresas, a ba-
se de usuários da AOLA no
Brasil “não chega a ser de
duas centenas demilhares de
assinantes”. A fonte informou
que as empresas negociavam
“hámuito tempo”, e que o
acordo foi fechado recente-
mente. Não foi informado o
valor da transação.

Empresaestádeolhonomercadoasiático

O grupo francês do setor quí-
mico Rhodia anunciou ontem
que recebeu aprovação final
de um organismo das Nações
Unidas para comercializar
créditos de carbono relacio-
nados a instalações da em-
presa em Paulínia, interior do
Estado de São Paulo. O secre-
tariado da Convenção da
ONU para Mudanças Climáti-
cas (UNFCC, na sigla em in-
glês) aprovou o projeto para
redução de emissões de ga-
ses que provocam o efeito
estufa na unidade de Paulí-
nia. O grupo químico infor-
mou que o investimento se
tornará operacional na pri-
meira metade de 2007.

O grupo britânico Hilton
Group anunciou ontem a ven-
da de seus hotéis ao america-
no Hilton Hotels Corporation
(HHC) por £ 3,3 bilhões de
libras (cerca de US$ 5,7 bi-
lhões. Com isso, as duas rami-
ficações do Hilton voltam a
se unir desde a separação em
1964. A HHC informou que,
com a transação, se tornará
“omaior grupo hoteleiro e o
mais diversificado domundo
geograficamente”, com cerca
de 2,8mil hotéis e 475mil
quartos em 80 países. De-
pois da venda, o grupo britâni-
co Hilton Group terá o nome
de Ladbrokes, seu ramo de
agências de apostas.

LarryPage eSergeyBrin, fun-
dadores e principais acionistas
doGoogle, se tornaramospro-
dutores executivos deum fil-
mequedeve ter sua estréia no
próximoano.Os dois recorre-
rama suas imensas fortunas –
estimadasemcerca deUS$ 16
bilhões para cada um–para
financiar ametade dos custos
deprodução do filmeBroken
Arrows, que está orçado em
cercadeUS$ 1milhão.O filme
é, segundoadivulgação, “uma
história de amor, fé e destino”.
Éo primeiro trabalhododire-
torReidGershbein, amigodos
dois empresários desde o final
dos anos90, quandoos três
faziamdoutorado naUniversi-
dadedeStanford.
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A Embraer decidiu reforçar
sua imagememduas frentesna
disputa por novos clientes. A
empresa se prepara para lan-
çar uma ofensiva publicitária
em revistas internacionais de
negócios e estilo de vida para
divulgarsualinhadeaviõesexe-
cutivos. Paralelamente, está
lançando um site totalmente
em chinês para atrair a simpa-
tia dos internautas do país em
quemantémumafábricadesde
2002. “É uma forma de ir além
da estratégia convencional de
veiculação de anúncios em re-
vistas especializadas e no siste-
ma de divulgação baseado em
sites em inglês ou espanhol”,
afirmaHorácioForjaz,vice-pre-
sidente-executivo de Comuni-
cação daEmbraer.
Este mês, a Embraer debu-

tou como anunciante na edição
especialde fimdaanodapresti-
giadarevistabritânicaTheEco-
nomist, batizada como The
World in 2006, comumanúncio
de uma página do seu novo
avião executivo, o Phenom.
Como sloganHuman factor hi-
gh (Fator humano em alta), a
propaganda exalta o conforto
internodopequenojato.Emno-
vembro, já havia aparecido nu-
ma edição semanal convencio-

nal damesma revista comoLe-
gacy, jato executivo derivado
domodeloERJ145.Apublicida-
de,nosmesmosmoldesdacam-
panha do Phenom, exaltava a
confiabilidade do avião, sob o
mote If it had its way, it would
never land (Pela vontade dele,
jamais aterrissaria).
Em 2006, a estratégia será

reforçada. Estão planejados
anúncios em outras revistas de
negócios, como aFortune, e jor-
nais econômicos, entre elesThe
Wall Street Journal. A empresa
tambémpretendecativarclien-
tesmilionáriosmostrandoseus
aviões em revistas de estilo de
vidaligadasaarquitetura,deco-
ração e até náutica.
“É uma forma de abrir os

olhos de um novo público que
nunca viu a Embraer antes,
mas é umcomprador potencial
de nosso novo avião”, explica
Forjaz. “Atéagora, os aviõesda
Embraer eram vendidos ape-
nas para empresas aéreas, go-
vernos ou mesmo grandes cor-
porações.Osnovojatosexecuti-

vos serão vendidos para pes-
soas físicas, particularmente
donos de médias empresas”,
diz o vice-presidente.
A Embraer não informa o

quanto investirá no novo plano
demídia,cujasáreasdecriação
e veiculação estão a cargo de
agências de publicidade norte-
americanas.Aempresaplaneja
investirUS$235milhõesnapro-
dução dos novos jatos, que cus-
tarão entre US$ 2,75 milhões e
US$ 6,65 milhões, dependendo
da versão. Os primeiros aviões
devem ser entregues em 2008.
Com o novo site totalmente

emchinês,aEmbraerpretende
fornecerinformaçõesajornalis-
tas e internautas do gigante
asiático que não dominam o in-
glês.Comisso,aempresabrasi-
leira se igualaaempresascomo
Airbus e Boeing, que já ofere-
cem esse serviço aos chineses.
A arqui-rival Bombardier se

limita a oferecer versões em in-
glêse francêsdeseusite.Coma
nova página, a Embraer torna-
se a primeira grande empresa
brasileiraadedicaresse tipode
atenção à China. Entre 14 com-
panhias nacionais listadas en-
tre as principais empresas glo-
bais do mundo, apenas a Ara-
cruz tem dois documentos em
chinês no seu site.
O conteúdo é basicamente o

mesmoqueodossitesemportu-
guês e inglês, mas há diferen-
ças.O site chinês, desenvolvido
pelo escritório da Embraer em
Pequim e uma empresa local,
trazmaisdetalhessobreafábri-
ca na China e as aeronaves da
família145quesãomontadaslá.
“A China é um mercado muito
particular, onde a estratégia
que seguimos em outros países
asiáticos, onde tudo funciona
em inglês, nemsempre éamais
apropriada”, diz Forjaz.
Segundo ele, um dos pontos

departidadanovaversãodo si-
te foi um anúncio daAirbus em
queaempresausou imagensde
um casamento tradicional chi-
nês para simbolizar seu com-
prometimento com aChina. “O
chinês gosta quando as empre-
sas valorizam sua cultura”.
Segundo Forjaz, o site não

temrelaçãodiretacomasredu-
zidas vendas da Embraer no
mercado chinês. De acordo
comoexecutivo,umadas lições
que a empresa tirou a partir de
sua instalação no país é que
nem sempre os negócios se-
guemoritmoplanejado. “Espe-
rávamos vender mais aviões
num prazo menor, mas as coi-
sas não funcionaramdessa for-
ma”,diz. “Issonãosignificaque
a Embraer deixou de acreditar
no potencial do mercado chi-
nês.”●
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AvendadaVEMedaVarigLog,
subsidiárias da Varig, vai ficar
para 2006.Ontem, a direção da
companhia aérea não conse-
guiu avaliar as propostas apre-
sentadaseadiouadefiniçãopa-
ra depois das festas de fim de
ano. Segundo a Assessoria de
Imprensa da empresa, a deci-
são decorre da dificuldade de
encontrar interlocutores em
meioàsfolgasconcedidasnesta
épocadoano.Acompanhianão
marcou novo prazo para ava-
liar as propostas.
Três interessados estão no

páreo.Acompanhiaaéreaesta-
tal portuguesaTAP,primeira a
fazer proposta, ofereceu US$

62 milhões pelas empresas e
concorre como fundo america-
noMatlinPatterson, que ofere-
ceuUS$77milhões,ecomaDo-
cas Investimentos, cuja oferta
foi deUS$ 139milhões. As duas
últimas propostas foram feitas
em uma espécie de leilão para
melhorar o valor de venda das
companhias. A estatal portu-
guesa tem opção de cobrir as
ofertas concorrentes e, se não
ficarcomasações, temdireitoa
receberUS$ 12,5milhões como
multapor rescisãodo contrato,
pois pagou US$ 62 milhões pe-
las companhias, emnovembro.
Nos últimos dias, o governo

português ratificou o interesse
em participar do processo de
reestruturação da companhia
aérea brasileira,mas não infor-

mou se faria nova oferta. Em
sua proposta original, a TAP
compraria95%dasaçõesdaVa-
rigLog e 90% das ações da
VEM.Odinheiro, pago comau-
xílio do BNDES, foi usado para
quitar dívidas com empresas

dearrendamentodeaviõesega-
rantiu o funcionamento da em-
presaenquantocredoresdiscu-
tiamapropostadereestrutura-
ção, aprovada no último dia 19.
OSindicatoNacionaldosAe-

ronautas divulgou ontem nota
informando os motivos de sua
abstenção na assembléia que
aprovouoplanodereestrutura-
ção judicial da companhia e re-
gistrou petição na 8ª Vara Em-
presarialdoRiodeJaneirocom
suas explicações. No texto, ale-
gaquenão teve acesso aoplano
antes da assembléia e seria “ir-
responsável” votar, “sob pres-
são”, a favor de um documento
que não conhecia.
“Não mostrar o plano antes

da assembléia caracterizou in-
tolerável desrespeito aos em-
pregados da Varig. Se precisa-
va do sacrifício dos emprega-
dos, a Varig poderia ter, pelo
menos,debatidoantesoplano”,
diz o texto, que põe mais lenha
na disputa entre o sindicato e o

grupo conhecido como Tra-
balhadores do Grupo Varig
(TGV), favorável ao plano.
“De forma irresponsável,

a TGV aprovou um plano
querepresentaumverdadei-
rocalotenosempregados,so-
bretudo nos aeronautas,
sem ter obtido autorização
ou discutido esse assunto
com seus representados.”
As divergências entre as

entidades existempor causa
do tratamento diferenciado
conferido a cada categoria
no plano de reestruturação.
O documento prevê o paga-
mentodasdívidascomosae-
roviáriosematé 12meses. Já
osaeronautassópassamare-
ceber após uma moratória
de 36meses.●
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●●● Quarto construtor aeronáuti-
comundial, a Embraer tem pla-
nos para se desenvolver na Ásia
nos próximos anos no setor dos
pequenos aviões, graças aos
mercados chinês e indiano, infor-
mouBruce Peddle, diretor regio-
nal para a Ásia, estabelecido em
Cingapura. Atualmente, a Ásia
representa 2%dos pedidos da
Embraer, que alcançam um total
de 10,4 bilhões de dólares.
“Nossa opinião é de que, a longo
prazo, omercado (emque está
posicionado a Embraer) conhe-

cerá um forte crescimento du-
rante um período de 20 anos.
China e Índia vão ser os princi-
paismotores disso”, declarou.
As aeronaves da Embraer têm
capacidade de até 110 lugares,
ou seja, menos do que os princi-
pais aviões da Boeing e Airbus.
“O que acreditamos é quemui-
tosmercados terão uma deman-
da por aviõesmenores e efica-
zes, em três ou cinco anos”, dis-
se Peddle. Atualmente, o interes-
se das companhias asiática está
centrado em grandes aeronaves

e na expansão das grandes ro-
tas. Em outubro, a companhia
de baixo custo indiana Para-
mount Airways já adquiriu um
avião Embraer 170 com capaci-
dade para 70 poltronas. Outros
quatro aviões devem ser entre-
gues antes do final de setembro
de 2006. Na China, a compa-
nhia Hong Kong Express acaba
de comprar seu terceiro Em-
braer 170 com 76 cadeiras. “O
produto que fabricamos émuito
específico para essesmerca-
dos.” ● AFP

Venda de aviões na
China não anda
como a companhia
esperava
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 30 dez. 2005, Economia, p.B10.




