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GIGANTES

ROMA

As três companhias que ha-
viam demonstrado interesse
na compra da deficitária com-
panhia aérea Alitalia apresen-
taram propostas pela empresa
ontem,prazo finalestabelecido
pelo governo italiano. O gover-
no, porém, não deu detalhes
das ofertas.
Estão na disputa pela Alita-
liaarussaAerofloteaprincipal
rival doméstica da Alitalia, a
Air One. O terceiro consórcio
interessado inclui o grupo nor-
te-americanode private equity
TexasPacificGroup,querecen-
temente fez uma proposta no
valorde€3,4bilhõespelaespa-
nhola Iberia.

O premiê italiano, Romano
Prodi, em entrevista dada on-
tem antes de as ofertas serem
entregues, afirmou que nenhu-
ma proposta adicional teria
permissãoparaentrarnoleilão
estatalparacompradepelome-
nos 39,9% daAlitalia.
Qualquer companhia que
compre essa parcela mínima
do capital da empresa teria de
lançar uma proposta para ad-
quirirorestantedamaiorcom-
panhia aérea italiana, de acor-
do com a legislação.

“Nósnãomudaremosemne-
nhumcasoasregrasdojogoen-
quanto a partida é disputada”,
disse Prodi em uma entrevista
durante viagem ao Japão. Ele
acrescentou que nenhuma ou-
tra empresa tinha solicitado a
participaçãonoleilão.Haviaes-
peculaçõesdequeaAirFrance-
KLM, parceira internacional
da Alitalia, entraria na disputa
noúltimominuto, apesarde re-
petidas negativas da compa-
nhia aérea francesa.
O Ministério da Economia
italianodisseontemqueavalia-
ria as ofertas levando emconta
nãoapenasospreços,mastam-
bémoutros fatores, incluindo o
planooperacionalapresentado
paraareorganizaçãodaproble-
mática companhia aérea.
O ministério também desta-
cou que as empresas que apre-
sentaram as ofertas poderão
ainda modificar suas propos-
tas preliminares, já que agora
terão acesso a mais informa-
ções da Alitalia. O ministério
não disse, porém, quando as
empresas terão de apresentar
suas ofertas finais.

PERDAS
AAlitalia,quintamaiorcompa-
nhiaaéreadaEuropa, estáper-
dendo mais de € 1 milhão por
dia, em meio a greves e altos
custos d e combustíveis. A em-
presa não tem lucro operacio-
nal desde 1998, apesar de vá-
rios esforços de reestrutura-
ção. Oprejuízo antes de impos-
tostriplicounoanopassado,pa-
ra€ 405,2milhões. ● REUTERS

Empresa não tem lucro operacional
desde 1998 e perde € 1 milhão por dia

Com aumento de 11% no faturamento em 2006, rede varejista
retomou o lugar que havia perdido no ano passado para a Exxon Mobil

NOVA YORK

A cadeia de supermercados
Wal-Mart recuperou o primei-
ro lugar na lista das 500 maio-
res empresasdosEstadosUni-
dos,elaboradapelarevistaFor-
tune. O Wal-Mart havia perdi-
doopostonoanopassado,após
cinco anos na liderança, para a
companhia petrolífera Exxon
Mobil. O ranking da Fortune é
elaborado a partir do fatura-
mento das empresas.
Areceitadogigantedo setor
de supermercados aumentou
cerca de 11% no ano passado,
chegando a US$ 351,139 bi-
lhões. O lucro líquido da rede
ficou em US$ 11,284 bilhões. O
Wal-Mart, que vem tentando
relançar sua imagem nos últi-
mosanosapósdiversaspolêmi-
casrelacionadascomsuasprá-
ticas trabalhistas e salariais,
emprega 1,9 milhão de traba-
lhadores em todo omundo.
Na segunda posição está a
Exxon Mobil, com receita de
US$ 347,254 bilhões em2006 e
lucro de US$ 39,5 bilhões – um
número histórico entre as
maiores empresas dos EUA,
atingido graças aos elevados
preços do petróleo. A receita
dacompanhiasubiu2%emrela-
ção ao ano anterior, enquanto
seu lucro cresceu 9%.
A fabricante de automóveis
GeneralMotors semanteve na
terceira posição do ranking,
comreceita deUS$207,349bi-
lhões – apesar da grave crise
que atravessa.
Aodivulgarosnúmeros,odi-

retor da revista, Shawn Tully,
ressaltou que as 500 maiores
companhias alcançaram lu-
crosdeUS$785bilhões,umau-
mentode 29% frente a 2005. Já
a receita dessas empresas au-
mentou 8,9%, chegando a US$
9,9 trilhões.
Dentrodarelaçãohá31 com-
panhias que não são cotadas
embolsasde valores.Aempre-
sa aérea US Airways foi a que
ganhoumais posições em rela-
ção ao ano anterior: avançou
208 postos e ficou no 216º lu-
gar. ●EFE

Alitaliarecebe
trêspropostas
decompra

GANHOS–AredeWal-Mart registrounoanopassadoumlucro líquidodeUS$11,2bilhões

Wal-Martvoltaasera
maiorempresadosEUA

AVIAÇÃORANKING

As maiores empresas dos EUA por receita

Empresa Setor Receita
(US$ bilhões)

1 -Wal-Mart Varejo 351,1
2 - Exxon Mobil Petróleo 347,2
3 - General Motors Automóveis 207,3
4 - Chevron Petróleo 200,5
5 - ConocoPhillips Petróleo 172,4
6 - General Electric Diversos 168,3
7 - Ford Motor Automóveis 160,1
8 - Citigroup Banco 146,7
9 - Bank of America Banco 117,0
10 - AIG Seguros 113,1

Governo pretende
vender pelo menos
39,9% do capital
da empresa

JOHN GRESS/REUTERS
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, 17 abril. 2007. Economia, p. B18.




