
chamado para o anúnc io teve a ve
locidade das viagens aéreas. Na ma

nhã da quarta-feira 7, Gol Linhas Aéreas 
e Delta Airlines convocaram a impren
sa de última hora para revelar a compra, 
por parte da Delta, de US$ 100 milhões 
em depósi tos de ações da Gol negocia
dos na bolsa de Nova York. Segundo Sa-
my Dana, professor de finanças da Escola 
de Economia da Fundação Getúlio Vargas 
(FGV), o negócio equivale à compra das 
ações preferenciais da companhia: para 
cada depósito existe o lastro de uma ação. 
Além disso, a Gol passará para a Delta du
as aeronaves 767 300. 

O valor é equivalente a aproximada
mente 3% do capital total da Gol, com
panhia que possui 40% do mercado do
mést ico da aviação nacional. Constan
tino de Oliveira Jr., diretor-presidente 
da Gol, afirmou que o acordo "agrega 
valor a todos os acionistas e aos clien
tes, na medida em que permite o forta
lecimento do nosso balanço". O inves
timento coloca a Delta no conselho de 
adminis t ração da Gol. Quem ocupará o 
décimo assento da mesa será o próprio 
Edward Bastian, presidente da compa
nhia norte-americana. Ed, como é co
nhecido o executivo, veio ao Brasil para 
o anúnc io da negociação, que já se ar
rastava por dois anos. 

Também presente, o CEO da Delta, Ri
chard Anderson, deu números à importân
cia do aumento da presença da companhia 
em um dos mercados que mais cresce no 
mundo, com abundantes recursos naturais, 
uma força de trabalho sólida e uma econo
mia vibrante. "A Delta Airlines, nos últimos 
dois ou três anos, quase dobrou os serviços 
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entre Brasil e Estados Unidos" disse. 
Neste ponto, Dana, da FGV, ressal

ta que a grande massa de brasileiros da 
classe C que passou a viajar de avião pa
ra fora do País tem nos Estados Unidos, 
em geral, o seu primeiro destino. "A par
ceria é interessante para as duas empre
sas" destaca o professor. Em agosto des
te ano, a Delta já fizera um investimento 
similar, um aporte de US$ 65 milhões na 
Aeromexico. Leonardo Porciúncula Go
mes Pereira, CFO da Gol, reafirmou que, 
no caso da empresa brasileira, o dinheiro 
será investido no fortalecimento do cai
xa da companhia e fazer com que ela te
nha um balanço patrimonial mais forte. 
O resultado do terceiro trimestre de 2011 
apontou prejuízo líquido de R$ 516,5 mi
lhões, creditado majoritariamente pela 
companhia à variação cambial. 

400 destinos, 70 países 
Nas negociações , Delta e Gol foram 

assessoradas, respectivamente, pela Ca
pital Partners e pelo banco Morgan Stan
ley. Como a Delta se vangloria de ser uma 
das companhias com custos mais baixos, 
o perfil de atuação original da Gol, que há 
dez anos tem participação ativa na popu
larização do transporte aéreo, oferecen
do tarifas ligeiramente inferiores ao de 
sua maior concorrente, deve ser mantido. 
Constantino de Oliveira Jr. negou que o 
acerto com a Delta seja uma reação à fu
são em andamento entre a TAM e a chi
lena LAN e atribuiu o negócio a ganhos 
de sinergias entre as duas empresas. Se
gundo Oliveira, a negociação amplia a 
abrangência de atuação da Gol para 400 
destinos e mais de 70 países. As parce
rias são o modelo de expansão adotado 
pela companhia. 

Para a Delta, o momento de arrastar 
uma asa para o mercado brasileiro é pro
pício: alguns estudos apontam que o Bra
sil deverá se tornar o quarto maior merca
do de aviação do mundo até 2014. A rea
lização da Copa do Mundo de Futebol e 
da Olimpíada, em 2016, também foi con
siderada, antecipando os planos da Delta 
em investir no mercado brasileiro. 

Para os clientes, a negociação entre as 
duas empresas resultará na possibilidade 
de acumular e resgatar prêmios de voos, 
com a integração dos programas de fide
lidade Smiles e SkyTeam. Haverá, ainda, 
acesso recíproco às salas VIP das duas 
companhias nos aeroportos e a junção 

das forças de vendas das duas empre
sas, assim como o compartilhamento de 
instalações nos aeroportos para facilitar 
o check-in dos passageiros. 

A integração dos planos de milhagem 
e compartilhamento de aeronaves, no en
tanto, somente devem estar disponíveis 
aos clientes no final do terceiro trimestre 
de 2012. Já o acordo de code share (pa
ra pontuação e utilização de milhas em 
programas de fidelidade) que a Gol pos
sui com a American Airlines atualmente 
será cumprido até o prazo final, que é o 
terceiro trimestre de 2012. 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 33, n. 1489, p. 34, 12 dez. 2011.




