
Compra da Webjet é vista
como vantajosa pela Gol,

com sinergias de R$ 100 milhões.
Dívida de R$ 200 milhões não
assusta Júnior, mas mercado
compara a Webjet com a Varig.

“A Webjet não é a Varig”. O pre-
sidente da Gol, Constantino de
Oliveira Júnior, espera que a
compra da Webjet, iniciada em
outubro de 2010, seja concreti-
zada até o primeiro trimestre
de 2012 e explicou porque a
compra é vantajosa apesar de
as dívidas da empresa soma-
rem R$ 200 milhões.

Constantino dedica cerca de
11 horas de seu dia ao trabalho.
Além de comandar a Gol, o exe-
cutivo também reserva algu-
mas horas de sua semana para
se inteirar sobre as empresas
de transportes da família, o
Grupo Áurea. Os empregados o
descrevem como “educada-
mente rígido” e dizem que as
cobranças por resultados acon-
tecem o tempo todo, até nas
pausas para o café.

Quando decidiu ampliar os
negócios da Gol, Constantino
sabia que a aquisição da Web-
jet seria demorada e onerosa.
Mesmo assim quis arriscar e au-
mentar o tamanho de sua em-
presa, com sinergias avaliadas
em R$ 100 milhões por ano.
Juntas, Gol e Webjet já ultrapas-
sam a Tam em participação de
mercado, com 42,8%.

Em meio aos compromissos
de trabalho, Júnior, como é cha-
mado pelos mais próximos, con-
segue conciliar atividades em-
presariais com a vida em famí-
lia. Ele é pai de três meninas. A
correria é habitual na vida do
empresário, que quando não es-
tá usando sua gravata laranja de-
dica um espaço na agenda para
acelerar nas pistas da competi-
ção Stock Car.

Os negócios com a Webjet
têm tomado grande tempo do
executivo, mas ele garante que
a compra foi acertada e que a
atual dívida de R$ 200 milhões
não iguala a companhia às con-
dições desastrosas da Varig, que
precisou ser extinta. “A Webjet
é competitiva e temos muito o
que aprender com ela.”

Por muitos anos ,Constanti-
no ajudou a conduzir as empre-
sas do pai, Nenê Constantino,
até se formar em administra-
ção de empresas e despontar a
ideia de criar uma empresa aé-
rea. Depois de um investimen-
to inicial de US$ 20 milhões,
aos 33 anos já era responsável
pela Gol. Aos 43 anos, Constan-
tino acumula experiência no se-
tor, e já precisou até adminis-
trar uma crise depois da queda
de um avião da empresa em
2006, que matou 154 pessoas.

O empresário não planeja
unificar as marcas Webjet e
Gol, a exemplo do ocorrido
com a Varig. Segundo ele, há es-
paço para as duas companhias.
Sobre as dívidas da Webjet,
que vencem em 18 meses, o exe-
cutivo procura formas de pror-
rogar o prazo para quitar os dé-
bitos. Há a possibilidade de
uma emissão de ações, mas na-
da está acertado ainda.

Constantino revela paixão
pessoal pelos céus e obteve a
certificação de piloto comer-
cial aos 25 anos. Apesar de não
voar mais desde 1992, o empre-
sário dedica seu encantamento
aos negócios da Gol.

As dívidas da companhia
são um ponto que exigem aten-
ção do empresário. Apesar de
se dizer tranquilo com os negó-
cios, Constantino têm contas a
acertar. Entre 2012 e 2014, a Gol
terá vencimentos de cerca de
R$ 83 milhões por ano em dívi-
das. De 2015 em diante, a em-
presa tem obrigações de R$ 2,5
bilhões. Para se ter uma ideia,
a Tam, maior empresa aérea
brasileira em valor de merca-
do, tem em média R$ 245,6 mi-
lhões em dívidas vencendo ao
ano entre 2012 e 2014.

Mas Constantino tem expe-
riência para lidar com núme-
ros difíceis e superou a fase em
que a Varig perdia cerca de
US$ 20 milhões por mês. En-
quanto se acerta com os núme-
ros, o executivo pleiteia a pri-
meira colocação no mercado
com o aumento da renda da
classe média. ■ M.L.

Apesar da liderança da
Tam, a disputa entre

as duas companhias está cada
vez mais acirrada. Este ano,
a Gol conseguiu ultrapassar
a concorrente pela primeira vez.

A companhia deve
encerrar 2011 com um

crescimento de 9% no volume
de passageiros transportados
na comparação com 2010,
somando 36 milhões de pessoas.

● ●●
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Divulgação

Por que Constantino
comprou a Webjet

➤ ➤➤
LEIA MAIS

Executivo espera concretizar negócio até março de 2012 e pensa como
fazer para prolongar dívida de R$ 200 milhões da companhia

Constantino não
quer unificar
as marcas Webjet
e Gol e afirma
haver espaço para
as duas empresas
no mercado

ContantinoJúnior:
planodeexpansãode
frotaaindaestáem
fasedeavaliação

Emoutubro,Tamficou
2,6pontospercentuais
afrentedaGol

Juntas,GoleWebjet já
ultrapassamaTamem

participaçãode
mercado,com42,8%
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 29 nov. 2011, Primeiro Caderno, p. 5.
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