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PONTOS-CHAVE

Negócios

Cleide Silva

O Brasil deve se tornar, este ano,
o segundo maior mercado para o
grupo Renault, atrás apenas da
matriz, na França. Em 2010, a fi-
lial ganhou o terceiro posto em
vendas pela primeira vez. No iní-
cio deste ano, o dirigente mun-
dial do grupo, o brasileiro Carlos
Ghosn, projetava o segundo pos-
to até 2013, mas o presidente da
montadora no Brasil, Jean-Mi-
chel Jalinier, afirmou que “o ob-
jetivo é chegar ao segundo lugar
já neste ano”.

A previsão do executivo é de
vender cerca de 200 mil carros
da marca este ano, o que desban-
caria a Alemanha, que deve ter

resultados abaixo desse volume.
Com maior importância dentro
do grupo, a Renault do Brasil ob-
teve da matriz aval para projetar
parte dos carros que serão vendi-
dos no País. Antes, 100% dos pro-
dutos eram desenvolvidos pela
matriz e apenas adaptados ao
mercado brasileiro.

Em visita ontem à sede do Es-
tado, Jalinier disse que boa par-
te dos dois próximos lançamen-
tos da marca foi desenvolvida pe-
la engenharia e o centro de de-
sign da empresa no Brasil, embo-
ra utilizem plataformas (bases)
de projetos europeus.

Um deles, o utilitário-esporti-
vo Duster, que será produzido
na fábrica do Paraná a partir do
último trimestre de 2011, “não
vai ser o mesmo criado na Romê-
nia”, modelo que está à venda na
Europa desde o ano passado.

Segundoo executivo, há altera-
ções no design externo e, princi-
palmente, na parte interior, co-
mo painel e bancos. Antes do

Duster – que vai concorrer com
o Ford EcoSport –, a Renault lan-
çará o novo Sandero, cuja renova-
ção também ficou a cargo da en-
genharia local. A primeira versão
do modelo, lançado no fim de
2007, foi desenvolvida na Fran-
ça, mas já teve a participação de
técnicos brasileiros.

“Temos 550 engenheiros em
nosso centro de desenvolvimen-
to no Brasil e também já estamos
trabalhando em um carro mun-
dial para ser produzido em
2014”, informou Jalinier. Segun-
do ele, o objetivo era ter 700 en-
genheiros, mas há falta de mão
de obra especializada no País.

O presidente da Renault res-
saltou ainda que os custos de de-
senvolvimento locais estão mais
altos que em outros países. O sa-
lário de um engenheiro e de um
gerente, por exemplo, é 10%

maior que na Europa e nos Esta-
dos Unidos. A matéria-prima lo-
cal também é mais cara. “Traze-
mos da Coreia 30% do aço usado
na produção, pagamos navio e
imposto de importação e, ainda
assim, o produto chega mais ba-
rato do que o vendido em Minas
Gerais”, comparou.

Com fábrica no Brasil há 12
anos, a Renault é a quinta maior
montadora local, atrás de Fiat,
Volkswagen, GM e Ford. No ano
passado, registrou venda recor-
de de 160 mil automóveis, fican-
do com fatia de 4,8% do mercado
total. “Este ano, estamos buscan-
do 5,5% de participação”, infor-
mou o executivo.

Efeito Japão. Jalinier teme os
efeitos que a catástrofe no Japão
podem provocar no mercado
mundial de veículos, com a per-
da de produção local e em outros
países que importam peças. A fi-
lial brasileira adquire componen-
tes eletrônicos de fabricantes ja-
poneses para painéis e rádios, en-
tre outros itens.

Embora tenha estoque sufi-
ciente para cerca de dois meses
de produção, a empresa já estu-
da um “plano B”, caso o abasteci-
mento não seja normalizado até
lá. “Estamos analisando outros
fornecedores na Coreia e na Chi-
na”, disse Jalinier.

Brasil deve ser o 2º
mercado da Renault
até o fim deste ano

Imóveis. Lucro líquido da JHSF
cresce 20,5% no 4º trimestre

● Anunciada em agosto do ano
passado, a fusão entre TAM e a
chilena LAN deve criar a maior
empresa aérea da América do
Sul, com mais de US$ 8 bilhões
de faturamento. A operação já
teve a aprovação da Agência Na-
cional de Aviação Civil (Anac),
mas ainda depende do Conselho
Administrativo de Defesa Econô-
mica (Cade) e órgãos regulado-
res do Chile. Depois das autoriza-
ções, será realizada uma oferta
pública pelas ações dos minoritá-
rios da TAM, de modo que o capi-
tal da empresa brasileira seja
fechado tanto na BM&FBovespa
quanto na Bolsa de Nova York.

Cada ação da TAM correspon-
derá a 0,90 de ação da LAN. Para
que a operação seja bem-sucedi-
da, é necessária adesão de acio-
nistas que representem, ao me-
nos, 95% do capital da TAM.

A maior parte do capital da La-
tam, 70,67%, será dos acionistas
provenientes da empresa chile-
na. Os outros 29,32% serão dos
donos de papéis da TAM. A famí-
lia Amaro, controladora da TAM,
ficará com 13,67% da nova em-
presa e os Cueto, da LAN, com
24,07%.

Ao todo, o conselho de adminis-
tração da nova empresa terá no-
ve integrantes. Dois deles serão
indicados pelos Amaro e dois
pelos Cueto. Os outros cinco se-
rão independentes.
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JEAN-MICHEL
JALINIER
PRESIDENTE DA RENAULT NO
BRASIL
“Trazemos da Coreia 30%
do aço usado na produção,
pagamos navio e imposto e,
ainda assim, o produto chega
mais barato do que o vendido
em Minas Gerais.”

TAM ainda espera
autorização para
fusão com LAN

Prestações. TAM fará o pagamento da fatia que comprou da Trip, de José Mario Caprioli (E) e Renan Chieppe, em duas parcelas

MARCO ANTONIO
BOLOGNA
PRESIDENTE DA HOLDING TAM S/A
“O acordo com a Trip se dá
no âmbito da TAM. A TAM e a
LAN são independentes.
Ainda não recebemos a
autorização dos órgãos
de defesa da concorrência.”

TAM fecha acordo para adquirir
31% da empresa regional Trip

Adaptação. Carros da Renault terão ‘toque’ local, diz Jalinier

Montadora espera vender
200 mil veículos no País,
o que será suficiente
para tirar o posto de
vice-líder da Alemanha

Melina Costa

A TAM anunciou ontem a assi-
natura de um acordo não vin-
culante para adquirir 31% da
companhia regional Trip. Es-
tá incluída nessa fatia uma par-
ticipação de 25% nas ações
com direito a voto. O valor do
negócio não foi revelado, mas
o ‘Estado’ apurou que deve fi-
car entre R$ 100 milhões e R$
200 milhões.

Metade sairá do caixa da TAM
quando o negócio for fechado e a
outra metade – também em di-
nheiro – virá um ano depois. A
segunda parcela está sujeita ao
desempenho financeiro da em-
presa regional. O processo de
due diligence (análise de dados
financeiros) da Trip deve ser
concluído em até três meses.
Além dessas informações, o fe-
chamento do acordo depende da
autorização da Agência Nacio-
nal de Aviação Civil (Anac).

O anúncio das duas compa-
nhias se deu em meio à expectati-
va para o fechamento da fusão
entre a TAM e a chilena LAN. A
associação foi divulgada em agos-
to do ano passado, mas ainda de-
pende da aprovação de órgãos de
defesa da concorrência.

Segundo a brasileira, porém,
tratam-se de negócios distintos.
“O acordo com a Trip se dá no
âmbito da TAM”, diz Marco An-
tonio Bologna, presidente da hol-
ding TAM S/A. “TAM e LAN são
empresas de capital aberto e
mantêm independência.” Segun-
do executivos próximos, porém,
a LAN foi consultada e se mos-
trou favorável ao negócio com a
empresa regional.

Os principais acionistas da
Trip deverão ter sua participa-
ção diluída para permitir a entra-
da do novo sócio. Os grupos Ca-
prioli e Águia Branca detêm, jun-
tos, 80% do capital total, e deve-

rão ter 50% após a conclusão do
negócio. Mas os dois vão manter
o controle da companhia, com
60% das ações com direito a vo-
to. A empresa aérea americana
SkyWest permanecerá na Trip,
com uma fatia de 19% do capital
total.

Caso o negócio se concretize,
os atuais executivos da Trip de-
verão permanecer à frente da
gestão e a TAM terá direito a dois
assentos no conselho de admi-
nistração.

Estratégia. A associação com a
maior empresa aérea do País de-
ve impulsionar o crescimento da

Trip de duas formas. A primeira
é que o capital envolvido na tran-
sação será usado em um ambicio-
so plano de expansão de frota.
Hoje com pouco mais de 40

aviões, a Trip pretende chegar a
2013 com 81 aeronaves. A segun-
da é a integração das duas ma-
lhas. “No mercado de média den-
sidade, existe demanda por mais
conectividade”, explica José Ma-
rio Caprioli, presidente e acionis-
ta da Trip. “Ao juntar nossos sis-
temas de distribuição, a TAM po-
derá vender passagens de Frank-
furt (na Alemanha) para Coari
(no Amazonas), por exemplo.”

Para a TAM, a lógica está em
ter um novo braço de expansão
no Brasil – especialmente em ci-
dades médias cuja economia
cresce em ritmo superior ao PIB.

“Esse investimento é resulta-

do de uma estratégia que vem
sendo adotada pela TAM há
anos. Primeiro, fizemos o acor-
do de code share (compartilha-
mento de passagens) com a pró-
pria Trip, depois adquirimos a
Pantanal (empresa de aviação re-
gional)”, diz Líbano Barroso, pre-
sidente da TAM Linhas Aéreas.

Na opinião da analista Rosan-
gela Ribeiro, da corretora SLW, a
parceria é vantajosa para a TAM
e está dentro da estratégia da
companhia de ampliar sua atua-
ção no mercado doméstico.
“Mas o mercado não deve precifi-
car esse acordo enquanto não
sair a fusão com a LAN.”

● Agressividade
Com receita de R$ 740 milhões,
a Trip tem um dos planos de
crescimento mais agressivos
do setor. A empresa pretende
acrescentar 14 aviões à sua fro-
ta em 2011.

● Tamanho
Segundo a Anac, a Trip tem 2,7%
de participação no mercado.
“Mas a agência mede o volume
de vendas e não o valor. Estamos
no patamar de Azul e Webjet",
contesta Caprioli, da Trip.

● Cenário
As companhias aéreas médias
são as que mais devem crescer
em 2011: vão aumentar em cin-
co mil o número de assentos pa-
ra passageiros, contra menos de
dois mil na oferta de TAM e Gol.

● Estratégia
“O investimento na Trip é resulta-
do de uma estratégia já adotada
pela TAM. Primeiro, fizemos o
acordo de code share com a Trip,
depois adquirimos a Pantanal”,
diz Líbano Barroso, da TAM.

Aviação. Para ganhar espaço no cobiçado e crescente mercado das médias cidades do interior do País, empresa da família Amaro
desembolsará até R$ 200 milhões; com entrada do novo sócio, os principais acionistas da Trip deverão ter participação diluída
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● Competição

● Independência
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