
s 23H50 do próximo dia 31, um
Boeing 767 azul e branco, com
uma rosa-dos-ventos dourada
estampada na cauda, vai deco-
lar do Aeroporto Charles de

Gaulle, nos arredores de Paris. Cum-
prido o horário, aterrissará em Guam-
Ihos às 6h50 de 1° de setembro. Ao to-
car a pista, dará fim à história de 66
anos de operações internacionais da
Varig, que desde 1942 representa o Bra-
sil no exterior. O valor
simbólico desse último
vôo será inigualável para
a família Constantino,
dona da Gol. Pouco mais
de um ano depois de ad-
quirir a concorrente, por
320 milhões de dólares,
eles perceberam que, ao
cruzar os mares, correram
o risco concreto de en-
cerrar prematuramente
a própria aventura aérea.

Exagero? Tome-se o ba-
lanço da Gol, divulgado
na terça-feira 12. O pre-
juízo no primeiro semes-
tre chegou a 290,9 mi-
lhões de reais. No tri-
mestre, a geração de cai-

leira, com administração moderna,
estrutura enxuta e resultados gordos.
A outra encarnava os velhos proble-
mas do setor, extremamente endivi-
dada e com o futuro mais ligado aos
tribunais do que aos aeroportos. Difí-
cil é entender o que levou os Constan-
tino - tanto Júnior, presidente da em-
presa aérea, quanto o experiente Ne-
nê, fundador do grupo - a embarcar no
turbulento vôo da ex-concorrente. A
explicação existe, segundo fontes ouvi-
das por CartaCapital, e esbarra no pró-

xa, indicador que mostra o lucro da em-
presa apenas com a atividade principal,
ficou negativa em 243,8 milhões de
reais. Ou seja; juntas, as companhias pa-
garam para voar em 2008. No primeiro
semestre de 2007, quando concluía a
compra da Varig, anunciada no fim de
março, a Gol registrou lucro de 240 mi-
lhões de reais. Até então, a empresa era
apontada, em todo o mundo, como um
dos maiores cases de sucesso da história
recente da aviação comercial.

Apontar a Varig como o pivô da cri-
se da Gol é quase obviedade. Uma era
o ícone da nova era da aviação brasi-
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prio modo de fazer negócio da famí-
lia, um misto de trabalho, senso de
oportunidade e influência política.

Mineiro de Patrocí-
nio, de origem humilde,
Constantino de Olivei-
ra, o seu Nenê, hoje com
76 anos, ergueu seu im-
pério a partir da idéia de
levar pau-de-arara, ex-
pressão usada para o
transporte de nordesti-
nos, em caminhões, pa-
ra a Região Sudeste. Co-
meçou com uma linha

que ligava a cidade natal a Belo Hori-
zonte. Hoje, o grupo batizado com o
nome da mulher, Áurea, reúne cerca de
40 empresas de transporte, donas de
uma das maiores frotas de ônibus do
mundo, com quase 10 mil veículos,
além do braço aéreo. A administração
das empresas foi dividida entre os fi-
lhos. Os irmãos Constantino Júnior, Ri-
cardo Constantino, Joaquim Constanti-
no Neto e Henrique Constantino che-
garam a freqüentar o ranking da revista
Forbes das maiores fortunas do mundo,

com 1,1 bilhão de dola-
rés cada. Saíram da lis
tá de bilionáríos na úl-
tima edição, sob im-
pacto da crise na Gol.

As empresas de ônibus
atuam em mais de uma
centena de cidades bra-
sileiras e ainda são a
rnaior fonte de fatura-
mento do grupo. Con-
quistar espaço no mer-
cado de transporte de
passageiros das gran-
des capitais, corno se
sabe, exige competên-
cia e tráfego político.
Embora não seja afei-
to a aparições sociais.
Nenê cultivou relações

escolhidas a dedo. O melhor exemplo é
a amizade com Joaquim Roriz, governa-
dor do Distrito Federal em quatro oca-

siões e ex-senador. Uma
das maiores empresas
dos Constantino, a Via-
ção Planeta, transporta
mais de um terço da po-
pulação da capital.

O Ministério Público
do Distrito Federal, em
ao menos duas ações,
apontou a existência de
um cartel no transporte
coletivo, com três famí-



lias à frente de 80% das concessões, e cri-
ticou os processos de licitação. Entre
2005 e 2006, um decreto de Roriz deu às
empresas de ônibus a isenção do paga-
mento de Imposto sobre Serviços (ISS).

Em 4 de julho de 2007, Roriz, então
no Senado, renunciou ao mandato para
escapar de um processo por quebra de
decoro parlamentar. Gravações feitas
pela Polícia Federal revelaram conver-
sas do peemedebista com o ex-presiden-
te do Banco Regional de Brasília (BRB)
Tarcísio Franklin de Moura, sobre a par-
tilha de um cheque de 2,2 milhões de
reais emitido por Nenê Constantino.
Roriz tentou explicar que ficaria apenas
com 300 mil reais, um empréstimo para
comprar uma bezerra para um primo.
O empresário e amigo confirmou a ver-
são e disse ter guardado em casa, por
quase quatro meses, o troco de 1,9 mi-
lhão de reais, em dinheiro.

Outra das polêmicas que envolvem o
grupo diz respeito às dívidas tributá-
rias. Somadas, as empresas deviam
quase 400 milhões de reais ao INSS, de
acordo com a última divulgação do ca-
dastro de devedores da Previdência, de
setembro de 2007. A lista foi tirada do
ar depois que a arrecadação previden-
ciária foi transferida para a Receita Fe-
deral, no fim do ano passado.

O namoro de Nenê com o setor aé-
reo começou tarde, quando ele estava

próximo dos 70 anos de idade. Guiado
pelo engenheiro José Carlos Mello, es-
pecialista em aviação, o empresário
tentou caminhos mais curtos antes de
fundar a própria companhia. Negociou
a compra da Transbrasil e da Vasp. No
último caso, a conversa não avançou,
porque Wagner Canhedo, além de pre-
sidir a aérea, era também o dono da
maior concorrente dos Constantino em
Brasília, a Viação Viplan.

Corn a crise financeira das compa-
nhias aéreas, o empresário percebeu que
o caminho mais simples seria ocupar o
espaço das concorrentes. A Gol de-
colou em janeiro de 2001, mas
não foi a única a tentar a es-
tratégia. Meses depois, a
Fly entrou na briga,
também com a propos-
ta de vender passagens
mais baratas. Por que,
então, só Constantino
foi tão bem-sucedido? O
lado mais conhecido da his-
tória aponta a frota moder-
na, composta dos Boeing 737
de nova geração e os sistemas
avançados de gestão. Há,
também, uma versão pouco
divulgada, que leva em
conta, mais uma vez, as
boas relações do grupo.

Desde a juventude,
quando estudou no co-

légio militar em Barbacena (MG), Mel-
lo, o braço direito de Nenê, mantém
uma amizade com Venâncio Grossi.
Ambos fizeram carreira na aviação bra-
sileira, e foram condecorados pela Ma-
rinha com a Medalha Mérito Taman-
daré. Um formou-se engenheiro pelo
Instituto Tecnológico de Aeronáutica

(ITA) e cresceu co-
mo consultor da
área privada. O ou-
tro avançou na car-
reira militar, gra-
duou-se brigadeiro
e, à época da cria-

ção da Gol, era o diretor-geral do De-
partamento de Aviação Civil (DAC),
principal órgão regulador da atividade.

Essa amizade tenha ou não pesado, o fa-
to é que a Gol, no início das operações,
pôde atuar exclusivamente em rotas
rentáveis e conseguiu ganhar espaço no
Aeroporto de Congonhas, o mais movi-
mentado do País. Hoje reformado, o bri-
gadeiro Grossi abriu uma empresa, a
VG Assessoria e Consultoria Aeronáuti-
ca, e presta serviços para a Gol.

Depois de voar por cinco anos em céu



de brigadeiro, como se diz no jargão do
setor, os donos da Gol enxergaram na
compra da Varig a possibilidade de dar
um novo salto e ultrapassar a TAM, com
quem disputa, em ligeira desvantagem,
a liderança no setor aéreo. Para sair na
frente da concorrente, seria preciso
contar com o apoio do governo, interes-
sado em salvar a companhia e manter a
presença de um grupo brasileiro nos
principais aeroportos do
mundo. A situação deli-
cada da Varig havia sido
amenizada pela nova Lei
de Falências, que permi-
tiu a divisão da empresa
em duas partes, isolando
o peso das dívidas e pro-
cessos trabalhistas em
uma delas.

A ministra Dilma Rous-
seff, a pedido do presi-
dente Lula, havia chega-
do a marcar uma reunião,
fora da agenda, com os
presidentes da Gol e da
TAM (à época, Marco Bo-
logna), para verificar a possibilidade de
as duas empresas administrarem, em
joint venture, apenas a parte internacio-
nal da Varig. Depois de estudar, de for-
ma independente, os riscos envolvidos,
no negócio, ambos desistiram. Daí a
surpresa da TAM quando, em março de
2007, a Gol anunciou a compra da Va-
rig. O único de fora da empresa a saber
do negócio seria Roriz,
que chegou a comentar
com jornalistas a aquisi-
ção em urna festa em Bra-
sília. Procurado por Carta-
Capital, o ex-senador não
quis comentar o episódio.

seguiria, de novo, voar mais rápido
que a concorrência. A não ser por dois
fatores externos. Logo de cara, havia a
dificuldade de encontrar, no aquecido
mercado internacional, aviões dispo- .
níveis para realizar vôos interconti-
nentais. Depois, veio a escalada do
preço do combustível, principal com-
ponente de custo das companhias aé-
reas. "Condenar a Gol a posteriori é fá-

0 advogado da Varig, Ro
berto Teixeira, compadre
do presidente Lula, teria
tranqüilizado os Constan-
tino quanto aos riscos de
sucessão de dívidas. O juiz Luiz Rober-
to Ayoub, responsável pelo processo de
recuperação judicial da Varig, alargou
o prazo para a retomada das rotas inter-
nacionais. E os Constantino foram re-
cebidos no Palácio do Planalto para as-
sinar o contrato. Manter os vôos ao ex-
terior seria uma espécie de contrapar-
tida à boa vontade do governo.

A estratégia indicava que a Gol con-

cil, mas, quando a compra foi anun-
ciada, sobraram aplausos", diz o con-
sultor Paulo Sampaio, da Multiplan.

O especialista acredita que, depois de
cortar as linhas internacionais, substi-
tuir os velhos aviões da Varig pelos
modernos Boeing 737-700 e 800 e con-
tar com a aprovação do Conselho Ad-
ministrativo de Defesa Econômica

(Cadê) e da Agência
Nacional de Aviação
Civil (Anac) à fusão, a
companhia terá
chance de retomar a
trajetória de cresci-
mento. "A Gol poderá
unificar a malha de
vôos, o sistema de ven-
das e atendimento. Vai
retomar o foco inicial,
como uma empresa de
baixo custo", explica.

O analista da corretora Coinvalores,
Marco Saravalle, concorda que a Gol
se aproxima de um ponto de inflexão.
Mas tem dúvidas sobre a velocidade de
recuperação. "A empresa informou que
pode economizar até 180 milhões de
reais com a união das operações com a
Varig. Mas essa quantia, sozinha, não
será suficiente para'reverter o quadro",
pondera. Outro dado que preocupa o

analista é a ocupação mínima necessá-
ria, nos aviões, para a companhia atin-
gir o equilíbrio e buscar lucros. "Eles
só conseguiram atingir 64,6% de ocu-
pação média, mas precisariam de
77,8% para ser rentáveis", diz.

Nas últimas semanas, a Gol mostrou-
se disposta a fazer os ajustes necessários
para retomar o vôo. Os acionistas, em as-
sembléia, decidiram suspender o paga-

mento de dividendos até
o fim deste ano. Assumi-
ram o custo de fechar as
bases no exterior. O pla-
no de expansão de frota
foi revisto, e a empresa
chegará a dezembro com
104 jatos, e não os 108
anunciados antes. Medi-
das que podem dar um
alívio à empresa, mas não
são bem-vistas pelos in-
vestidores. As ações da
Gol chegaram a subir 11%
do valor nas últimas qua-
tro semanas, com a queda
do preço do petróleo.

Com os anúncios, voltaram a cair, na
mesma proporção. Em três anos, os pa-
péis perderam mais de 60% do valor.

O desempenho fez com que alguns jor-
nais aventassem a hipótese de mudan-
ças na presidência. "Temos trabalhado
o dobro do tempo. Se existe essa possi-
bilidade, não estou sabendo", afirmou
Constantino Júnior, em teleconferên-
cia com analistas, na terça-feira 12. O
executivo também desconsidera, nas
demonstrações contábeis, a possibili-
dade de perder, no Supremo Tribunal
Federal, a ação movida por funcioná-
rios da Velha Varig (a parte da empresa
que herdou as dívidas), que querem ser
indenizados pelos controladores da
chamada Nova Varig.

Constantino Júnior ainda evitou co-
mentar a ação que corre em urna câma-
ra arbitrai de Nova York, na qual pede
a devolução de metade dos 320 milhões
de dólares pagos pela Varig. A Gol ale-
ga que os ativos foram supervaloriza-
dos. Em ambas as disputas, os resulta-
dos podem fazer muita diferença sobre
o desempenho do grupo. Nos próximos
meses, os Constantino vão mostrar se
são capazes de lidar corn os velhos ví-
cios do setor aéreo brasileiro, trazidos
por eles mesmos para dentro de casa.
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