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Tropeço na História
● Foi no antigo Cais do Valongo, perto das pedras

que foram descobertas recentemente nas esca-

vações para a recuperação do Centro do Rio, a

homenagem a Abdias Nascimento, sete dias após a

sua morte. No Valongo os escravos desembar-

cavam e eram depositados nos armazéns que

ficavam na atual Rua Camerino para serem pe-

sados, preparados e vendidos.

O lugar impõe respeito. É
impossível não sentir o pe-
so dos dramas vividos ali.
Que a cidade possa guardar
bem os pontos que estavam
encobertos pela nossa di-
ficuldade de olhar o pas-
sado com sinceridade e re-
flexão. Lá, líderes de reli-
giões diferentes mistura-
ram palavras e evocações,
junto com as de autorida-
des como o ministro do Su-
premo Tribunal Federal Joa-
quim Barbosa.

O ministro chegou com
bengala e sinais de que seu
problema de coluna se agra-
va. Avisou que enfrentará a
limitação o mais breve pos-
sível. Que consiga. Mistu-
rado aos amigos e admi-
radores de Abdias foi cha-
mado para falar. O ministro
disse que Abdias era único.
De fato, é difícil pensar em
substituto. Aos 97 anos ele
carregava a força da coe-
rência com que combateu o
racismo e o dom de unir
pessoas com pensamentos
diferentes. Abdias trafegava
por tantas áreas da cultura
e do pensamento que é di-
fícil defini-lo: ele foi jorna-
lista, autor de teatro, pen-
sador, cineasta, político, mi-
litante da causa negra.

O cais do Valongo fala
por si, e a dificuldade de vê-
lo, também. As pedras que
reapareceram nas escava-
ções foram encontradas
por acaso. O mesmo acaso
que reencontrou o cemité-
rio dos pretos novos na
Gamboa, onde eram joga-
dos os corpos ou moribun-
dos que não tinham supor-
tado a longa e dolorosa tra-
vessia do mar. O que intriga
é esse tropeço na História.
Ela deveria ser buscada e
reverenciada como parte
do entendimento do Brasil
sobre si mesmo e não ter
que submergir aos pedaços
numa obra no porto, ou
numa reforma de uma casa
particular como a que per-
mitiu o encontro de peda-
ços do cemitério. Foram
350 anos os que o país viveu
sob a escravidão. Essa ini-
quidade ocupou a maior
parte dos 511 anos desde a
chegada dos portugueses.
Felizmente estuda-se mais
hoje esse período que foi
soterrado de propósito.
Não ver é mais confortável,
mas o melhor é sempre ad-
mitir, entender e superar.

Anoitecia no sítio arqueo-
lógico do Valongo e aquele
grupo pequeno de pessoas
tentava ouvir as palavras de
homenagem a Abdias no
meio do barulho do rush do
Centro. Elisa Larkin, a viú-
va, havia me dito: aqui não
era o melhor lugar? Era.

Desde que Mary Karasch,
a historiadora americana,
escreveu “A vida dos Es-
cravos no Rio de Janeiro
(1808-1850)”, um livro se-
minal, todos os que se in-
teressam pelo tema, e os
jovens h is tor iadores ,
aprenderam que há vários
caminhos que levam às in-
formações sobre o que se
passou no Centro velho do
Rio. A cidade era porta de
entrada de escravos que fi-
cavam nas cidades e dos
que iam trabalhar nas plan-
tações de café e cana-de-
açúcar ou para as minas de

Minas Gerais. O Valongo era
um cais de desembarque e o
maior mercado de escravos
do Brasil. Até 1830 eles
eram desembarcados à luz
do dia e colocados nos de-
pósitos para ganhar algum
peso para serem vendidos.
Depois de 1830, com o trá-
fico proibido para inglês
ver, eles eram tirados à noi-
te furtivamente dos navios
e os depósitos deixaram de
ter janela, o que piorou mui-
to. O cálculo de Karasch é
que um milhão de africanos
entraram pelo Rio.

O que a cidade deve fazer
com esse pedaço redesco-
berto do cais é preservá-lo
para contar essa história.
Há hoje estudos valiosos.
Há relatos de viajantes que
se impressionavam com as
cenas que viam. Um deles,
C. Brand, foi ao mercado do
Valongo em 1827 e descreve
assim o que viu: “A primeira
loja de carne em que en-
tramos continha cerca de
300 crianças de ambos os
sexos: o mais velho poderia
ter 12 ou 13 anos e o mais
novo não mais de seis ou
sete anos.”

Durante muito tempo o
Brasil não estudou essa pá-
gina da História porque
criou-se o mito de que Rui
Barbosa teria queimado to-
dos os documentos. Como
se sabe hoje, ele queimou os
documentos tributários
diante da enorme pressão
dos escravistas para serem
indenizados. Há inúmeras
outras pistas pelas quais os
historiadores estão esca-
vando esse passado. Karas-
ch descobriu muitas infor-
mações nos registros da
Santa Casa de Misericórdia.
Os donos de escravos man-
davam para lá os que es-
tavam morrendo para não
ter despesa com o funeral. A
Santa Casa registrava idade,
de onde tinham vindo, causa
da morte. Morriam princi-
palmente de tuberculose. Há
outras fontes como os ar-
quivos Nacional, da Cidade
e do Itamaraty, registros po-
liciais, comerciais, os jor-
nais da época, os relatos de
viajantes. A inglesa Maria
Graham, em 1821, encantou-
se com a beleza do Rio na
chegada à baía: “A cena mais
encantadora que a imagina-
ção pode conceber.” No Va-
longo, relata que fez um ges-
to de carinho aos jovens
negros e eles retribuíram
com sorrisos. Há inúmeros
relatos dos viajantes, pre-
ciosas reportagens. A His-
tória vai retornando.

De manhã eu tinha ido à
Casa de Rui Barbosa. Lá
andei com temor reveren-
cial pela multidão de livros
organizados e li com ad-
miração as frases de uma
exposição. Numa delas, Rui
indeferia o pedido em 1890
dos ex-donos de escravos
de que se criasse um banco
para indenizá-los pelo pre-
juízo com a abolição. “Mais
justo seria e melhor se con-
sultaria o sentimento nacio-
nal se se pudesse descobrir
meio de indenizar os ex-
escravos” (veja em meu
blog o despacho do Rui). O
século XIX passeava na mi-
nha cabeça enquanto eu vi a
noite chegar olhando as pe-
dras do Valongo.
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ENTREVISTA

Constantino Junior

‘Pior que o monopólio de uma estatal
pode ser o de uma empresa privada’

CONSTANTINO JUNIOR: a partir de agosto, 500 voos terão produtos vendidos no cartão de crédito ou débito

Dono da Gol avalia entrar em leilão de aeroportos, mas quer modelo de concessão claro
Fotos de Michel Filho

● SÃO PAULO. Primeiro lugar na
temporada 2011 da Porsche GT3
Cup Brasil — uma corrida de
Porsches cuja mais recente etapa
acontece hoje no Rio Grande Sul
—, o presidente da Gol, Cons-
tantino Oliveira Junior, afirma
que, no autódromo, todas as
atenções estão nas manobras e
curvas típicas dos desafios da
velocidade em terra. No ar, onde
a Gol divide a liderança do trá-
fego aéreo de passageiros com a
TAM, as atenções se focam em
temas que vão de uma possível
participação do grupo na admi-
nistração de aeroportos até a
venda, a partir de agosto, de
comidas e bebidas na maioria
dos voos no Brasil. “Pior que o
monopólio de uma empresa es-
tatal pode ser o monopólio de
uma empresa privada. Então nos
preocupamos com uma adminis-
tração que tenha uma governan-
ça transparente”, diz ele na sede
da Gol, em São Paulo.

Gilberto Scofield Jr.

O GLOBO: O presidente da LAN
afirmou que, se o governo chi-
leno não aprovar a fusão com a
TAM, eles proporão uma fusão
com a Gol. Vocês estão con-
versando sobre isso?
CONSTANTINO DE OLIVEIRA
JUNIOR: Não sei por que ele fez
essa colocação. Talvez porque
acredite que o processo de con-
solidação no setor aéreo seja
quase inevitável. Ao redor do
mundo, as grandes companhias
tradicionais estão buscando a
consolidação. Enfim, acho que é
nesse sentido que ele sinalizou
que, se não der certo com a TAM,
vai buscar outra alternativa. Mas
nunca existiu uma conversa.

● Como vocês avaliam a in-
fraestrutura aeroportuária no
Brasil hoje?
CONSTANTINO JR: Em relação
à qualidade, quando a gente en-
frenta problemas meteorológi-
cos ou mesmo
quando, por segu-
rança, atrasamos
um voo para fazer
manutenção técni-
ca corretiva, gera-se
uma sobrecarga em
alguns aeroportos.
Daí começamos a
trabalhar num nível
muito crítico, longe
do ideal. Em termos
de produtividade,
começamos a en-
frentar filas, aguar-
dando para decolar,
ou em espera, voan-
do em órbita. Isso
significa gasto. E, ao
longo do dia, você
teve que voar mais
horas para produzir
a mesma quantida-
de de assento/qui-
lômetro na mesma
distância.Temosaíumaperdade
produtividade. O bom é que o
problema passou a ser priori-
dade do governo.

● Qual é o índice de pontua-
lidade dos voos da Gol hoje?
CONSTANTINO JR: Os dados
oficiais mostram que fica entre
92% e 94% dos voos. A perda de
produtividade do setor, com ba-
se em estudo da McKinsey en-
comendado pelo BNDES, gira em
torno de 11%. Isso foi em 2009.
Hojeeudiriaqueestáentre12%e

15%. Um voo entre São Paulo e
Brasília, que antes poderia ser
planejado para durar 1h25m, ho-
je dura no mínimo 1h45m.

● É interesse da Gol entrar na
administração de aeroportos?
CONSTANTINO JR: É muito
prematuro dizer. Não temos que
necessariamente ter um braço
no setor de administração ae-
roportuária. Há modelos diferen-
tes e o nosso ainda não está
definido. Quando você constrói
um terminal com vocação mais
para shopping center do que
para terminal de embarque e
desembarque, pode ser que você
não esteja entendendo exata-
mente o fluxo do cliente. Nossa
preocupação é em relação à for-
ma de alcançar a receita espe-
rada. Porque talvez pior do que o
monopólio de uma empresa es-
tatal pode ser o monopólio de
uma empresa privada. Então nos
preocupamos com uma admi-
nistração que tenha uma gover-

nança transparente,
onde a gente possa
participar e discutir
melhorias, possibi-
lidades, investimen-
tos. Um modelo in-
teressante é o ame-
ricano, no qual os
aeroportos não têm
fins lucrativos e to-
do o resultado é
reinvestido nos ter-
minais, que são de
municípios ou esta-
dos.

● Mas não seria es-
tratégico ter um
braço neste negó-
cio, até para garan-
tir que o modelo
seja satisfatório?
CONSTANTINO
JR: Nós queremos
garantir isso, sim,

mas isso pode ser feito através
de regras claras de concessão.
Se não for possível, vamos ten-
tar participar de algum con-
sórcio. Nenhuma possibilida-
de é totalmente descartada.

● Manter a supervisão deste no-
vo modelo nas mãos da Anac
faz alguma diferença?
CONSTANTINO JR: Tem algu-
mas melhoras a serem feitas,
mas a Anac está se equipando
em termos de gente, sistemas e
conhecimento. A Anac não é

“Vamos
continuar
oferecendo
água e mais
uma coisinha

problema. O que precisa ser fei-
to é criar mecanismos para ga-
rantir competitividade.

● Como o senhor avalia o setor
na América Latina e no Brasil?
CONSTANTINO JR: Pesquisas
dos fabricantes, Boeing e Airbus,
indicam que o crescimento na
América do Sul deverá ser um
dos maiores nos próximos anos.
China e América do Sul, e dentro
da região, o Brasil, puxarão estes
números para cima.
O país tem um ín-
dice de embarque
per capita entre 0,4
e 0,5, ou seja, para
cada habitante, te-
mos 0,4 embarque
por ano, enquanto
na Argentina este
número supera 1.
Num mercado ma-
duro como os EUA
é de 3,1 e no eu-
ropeu, como com-
pete com o trem,
fica em torno de 2.
Dado o tamanho do
país e a deficiência
na estrutura viária e
ferroviária, o trans-
porte aéreo tem
muito a crescer.

● Em 2010, as re-
ceitas da Gol cres-
ceram 16%, para R$ 6,9 bi-
lhões, com lucro de R$ 110,5
milhões, alta de 69% em re-
lação a 2009. Quanto desse
crescimento foi fruto de ações
de melhora de produtividade e
de mais gente voando?
CONSTANTINO JR: Se você
olhar a média histórica de cres-
cimento da indústria em relação
ao crescimento do PIB desde
1974, percebe-se que o setor vi-
nha crescendo duas vezes a alta
do PIB, em média. De 2003 e 2004
para cá, a média tem sido de 3,5
vezes o crescimento do PIB. A
Gol fez seu primeiro voo em
janeirode2001enestesdezanos,
tivemos 170 milhões de passa-
geiros transportados. A Varig vo-
ou 70 anos para transportar nú-
mero idêntico. Mas foi desde
2003, 2004, que a Gol começou a
ter uma presença nacional, com
relevância nos principais mer-
cados. Isso mostrou que o mer-
cado reage ao estímulo de pre-
ços. E os preços vêm caindo.
Então é difícil distinguir quanto
do estímulo vem da redução de

preços e do aumento de renda.
Mesmo quem tem menos poder
aquisitivo já admite viajar de
avião. E a Gol deve se apropriar
de ter liderado este movimento.

● A marca Varig sumirá?
CONSTANTINO JR: A ideia é
continuar usando a marca para
voos de médio curso. Não temos
nenhuma operação de longo cur-
so hoje, porém, temos voos para
Caracas e algumas extensões pa-

ra o Caribe, como
Punta Cana, Aruba
e Curaçao, feitas
com aviões da Varig
com duas classes e
serviço de bordo
mais robusto. A
marca é muito bem
recebida. Nas ex-
pansões que fare-
mos no futuro em
rotas de médio cur-
so ou mais longas a
marca Varig deve
ser utilizada, então
vamos preservá-la.
No mercado do-
méstico, quase 95%
dos voos da Gol
têm duração de me-
nos de duas horas.
Então o serviço da
Gol, um pouco mais
espartano, aliado à
expansão que nós

faremos da venda a bordo no
segundo semestre, atendem à
expectativa da demanda.

● A partir de agosto, tudo será
pago em voos domésticos?
CONSTANTINO JR: Vamos con-
tinuar oferecendo água e mais
uma coisinha. A questão é que
vamos passar a oferecer uma
variedade de produtos muito
maior, como em voos domés-
ticos americanos, em que se po-
de pagar a despesa com cartão
de crédito ou débito. Temos hoje
esse serviço em 84 dos 900 voos
diários que fazemos. A partir de
agosto, a ideia é chegarmos a 500
voos diários com o serviço.

● Vocês abrirão um site de hos-
pedagens e locação de carros?
CONSTANTINO JR: Estamos
desenvolvendo um portal de via-
gens e pretendemos lançar ainda
este ano. Investimos muito no
autoatendimento e check-in pela
internet, que hoje respondem
por 30% dos nossos check-ins. O
portal é o próximo passo. ■

“Mesmo quem
tem menos
poder aquisitivo
já admite viajar
de avião

Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 5 jun. 2011, Economia, p. 42.




