
Ainda é cedo para afirmar quais
serão as consequências para o
Brasil, do pedido de concordata
da American Airlines. No curto
prazo, dizem especialistas e em-
presários do setor, o cenário
não deve sofrer impacto. A em-
presa, que opera 19 voos entre
Brasil e EUA, informou que não
reduzirá voos no país.

“Em um primeiro momento
não há consequências para pas-
sageiros ou para o ambiente de
negócios. Não devem ocorrer
desdobramentos negativos nos
próximos seis meses”, avalia

Francisco Satiro, professor de di-
reito dos negócios da FGV-SP.
Para ele, a empresa irá propor
renegociações junto aos credo-
res. Enquanto isso, diz, como a
empresa tem tempo para rene-
gociar suas dívidas e precisa fa-
zer caixa, é possível até que rea-
lizem promoções.

As consequências do proces-
so de reestruturação serão vis-
tas a médio prazo. Se as tentati-
vas para melhorar a situação fi-
nanceira não tiverem êxito,
uma alternativa será a redução
dos voos. Dessa forma, avalia Sa-
tiro, as interessadas em atender
trechos entre Brasil e Estados
Unidos poderiam ganhar espa-
ço. “Em tese, as candidatas se-
riam TAM e Gol, pelo porte de
ambas”, diz o professor. No en-
tanto, até hoje, entre as nacio-
nais, apenas a TAM atende tre-
chos para os Estados Unidos.

Fonte ligada a uma compa-
nhia aérea brasileira diz que as
beneficiadas estariam entre as
norte-americanas. Continental
Airlines, United Airlines, Delta
Airlines e US Airways atendem
trechos entre os dois países.
“As cotas que estão nas mãos da
American Airlines são distribuí-
das pelo governo americano,
que deverá designar empresas
americanas para esses trechos”.

O cenário pode mudar em
2015, quando a política de trans-
porte aéreo entre os dois países
será alterada. As companhias
poderão escolher o número de
voos que vão operar e as cida-
des atendidas. Hoje, a Conti-
nental opera quatro voos sema-
nais, contra 12 da TAM e seis da
Delta. Outra mudança poderia
ocorrer na parceria de tarifas es-
peciais que a americana tem
com a Gol. ■

A AMR Corp, controladora da
companhia aérea American Air-
lines, pediu concordata nesta
terça-feira. A companhia procu-
rou uma corte da Justiça em No-
va York para efetuar um pedido
de reestruturação de suas dívi-
das. O mecanismo é previsto pe-
lo capítulo 11 da Lei de Falências
dos Estados Unidos.

Além da concordata, a com-
panhia também promoveu uma
troca de comando. A AMR no-
meou Thomas Horton como pre-
sidente do conselho e presiden-
te-executivo, substituindo Ge-
rard Apley, que foi afastado do
cargo. De acordo com comuni-
cado divulgado pela empresa, a
causa do pedido de proteção
contra falência ocorreu “para
atingir uma estrutura de custo e
débito que seja competitiva no
setor de aviação”. Em outras pa-
lavras, negociar o volume de dí-
vidas, que não é baixo, para
manter o negócio.

A companhia vem acumulan-
do dívidas e resistiu por quase
uma década ao capítulo 11.
Atualmente, a holding possui
ativos avaliados em US$ 24,7 bi-
lhões e caixa de US$ 4,1 bilhões,
enquanto as dívidas totalizam
US$ 29,5 bilhões. Em seu pri-
meiro comunicado como presi-
dente, Horton disse que a com-
panhia deverá manter seus
voos durante a reestruturação.

Além disso, afirmou que vai
reforçar as negociações com tra-
balhadores. “Planejamos ini-
ciar negociações adicionais
com todos os nossos sindicatos
para reduzir custos trabalhistas
para níveis competitivos”, dis-
se o executivo. Os salários e be-
nefícios aos trabalhadores da

empresa são geralmente mais
elevados que os das rivais que se
reestruturaram na última déca-
da. Outra fonte ligada à empre-
sa disse que as dívidas trabalhis-
tas respondem por boa parte da
elevação dos custos operacio-
nais nos últimos anos. O paga-
mento de salários para aposenta-
dos onera ainda mais os gastos.

A AMR Corp foi a última das
grandes aéreas americanas a re-
correr ao capítulo 11 da lei da-
quele país. As principais rivais
da AMR, UAL Corp e Delta Airli-
nes, que já utilizaram proteção
contra falência, realizaram fu-
sões e saíram fortalecidas do epi-
sódio. A AMR acrescentou que
o pedido não terá impacto legal
direto nas operações fora dos Es-
tados Unidos e que não conside-
ra recorrer ao uso de linha de
crédito especial destinada a
companhias em dificuldades fi-
nanceiras ou sob a proteção do
processo de recuperação. ■
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Déficit da indústria do cobre cresce
60% e atinge US$ 435,2 milhões em 2011
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THL quer adquirir operações
do Yahoo nos Estados Unidos
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American
Airlines pede
concordata
nos EUA

As conseqüências no Brasil

A Thomas H. Lee Partners (THL) está interessada em adquirir

as operações americanas do Yahoo, por aproximadamente

US$ 5 bilhões a US$ 6 bilhões, que a diferencia dos demais potenciais

compradores, por enquanto interessados em apenas uma participação

minoritária ou em parcerias com os sócios asiáticos do gigante

da internet, informaram fontes que conhecem a situação.

Consequências da
reestruturação da American
Airlines devem ser vistas
a médio prazo, uma delas
seria a redução dos voos

Um levantamento do Sindicel (Sindicato da Indústria de Condutores

Elétricos, Trefilação e Laminação de Metais Não Ferrosos do Estado de

São Paulo), revela que em nove meses de 2011, o déficit do setor

aumenta gradativamente, puxados pelo ritmo das importações, que

cresceram 39,3% com relação ao mesmo período do ano passado.

Em setembro desse ano,o déficit já registra US$ 435 milhões.
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Com dívidas de US$ 29 bilhões, empresa

também anunciou troca de comando

ThomasHorton,

novoCEO:desafiode

evitara ruínada aérea

DEZ ANOS DE CRISE Depois de amargar prejuízos bilionários, American Airlines cede e pede concordata

Fontes: empresa, Reuters e BloombergFon
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Concordata faz papel da 
companhia aérea despencar
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