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● A companhia aérea Gol anun-
ciou ontem que concluiu a com-
pra da Webjet por R$ 43,4 mi-
lhões. Em julho do ano passado,
quando o negócio entre as duas
empresas foi oficializado, o valor
anunciado a ser pago era de cer-
ca de R$ 96 milhões.

De acordo com um documento
enviado à Comissão de Valores
Mobiliários (CVM), o valor já ha-
via sido reduzido anteriormente,
em outubro, em R$ 26,557 mi-
lhões, passando a R$ 70 mi-

lhões, e agora, após novo ajuste
ficou em R$ 43,443 milhões.

Entre os motivos do ajuste, de
acordo com o vice-presidente
financeiro e de relações com in-
vestidores da Gol, Leonardo Pe-
reira, estão o desconto de cerca
de R$ 23 milhões referente a ae-
ronaves próprias da Webjet que
foram consideradas obsoletas,
assim como revisões no valor
dos slots (direitos de pouso e de-
colagem) que a Webjet possui
nos aeroportos de Guarulhos, em
São Paulo, e Santos Dumont, no
Rio. Em entrevista recente, o pre-
sidente da Gol, Constantino Jú-
nior, disse que a WebJet poderia
operar como uma empresa ultra
low cost. / SILVANA MAUTONE

Altamiro Silva Junior
Aline Bronzati

A Petrobrás começou a avaliar as
propostas para renovar a sua apó-
lice bilionária de seguro. O valor
do contrato é de US$ 100 bi-
lhões, o maior do Brasil, de acor-
do com fontes ouvidas pela Agên-
cia Estado. O prazo para envio
das propostas das companhias
interessadas terminou na última
sexta-feira e atraiu seguradoras
como Itaú Unibanco, Bradesco,
a alemã Allianz, a espanhola
Mapfre, a japonesa Tokio Mari-
ne e a suíça Zurich.

A cobertura inclui platafor-
mas marítimas, refinarias, termi-
nais, navios, transporte nacional
e internacional de petróleo e de-
mais instalações. O seguro tem
de ser fechado até o início de ju-
nho, prazo de vencimento da

apólice atual, que está com a Itaú
Seguros. Quem ganhar o contra-
to vai cuidar da apólice até junho
de 2013.

Risco compartilhado. Pelos
enormes valores envolvidos, al-
gumas propostas foram entre-
gues para a Petrobrás na forma
de cosseguro, quando as segura-
doras se juntam e dividem os ris-
cos entre si. Segundo uma fonte,

que prefere não ter o seu nome
identificado, a Itaú Seguros en-
viou uma proposta para concor-
rer à liderança da apólice da Pe-
trobrás em 2012 e tem a Brades-
co Seguros como cossegurado-
ra. No ano passado, a Itaú foi lí-
der com 50% do contrato, junto
com a Allianz (30%) e a Mapfre
(20%). Além disso, boa parte do
risco é repassado depois para as
resseguradoras.

A renovação do seguro da
Petrobrás neste ano deve ser
influenciada pelos vazamen-
tos da Chevron no Campo de
Frade, na Bacia de Campos
(RJ), o primeiro em novem-
bro e o outro identificado no
dia 4 de março, além de outros
acidentes menores. A expecta-
tiva é que os prêmios pagos
tenham alta por conta desses
vazamentos.

No ano passado, os prê-
mios ficaram em US$ 50 mi-
lhões, para uma importância
segurada de US$ 95 bilhões.
Neste ano, os especialistas fa-
lam em algo entre US$ 55 mi-
lhões e US$ 60 milhões. Mas,
pelos critérios da licitação,
vence quem sugerir o menor
preço. E como uma segurado-
ra não sabe o valor da propos-
ta da outra, não seria surpresa
se os prêmios vierem até em
linha com os US$ 50 milhões
do contrato de 2011.

Nos últimos dois anos, Itaú
Unibanco, Mapfre e Allianz
venceram a licitação e fica-
ram com a apólice. Em 2011,
uma cláusula no contrato pos-
sibilitou a prorrogação da apó-
lice por mais 12 meses sem a
realização de uma nova licita-
ção. Procurada pela Agência
Estado, a Petrobrás não se
manifestou até o fechamento
desta reportagem.

EBX já teve oferta de
mais US$ 1 bi, diz Eike

Negócios

Seguradoras disputam apólice
de US$ 100 bilhões da Petrobrás

Nova direção. Chineses
assumem a Chery no Brasil
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Após anunciar na segunda-feira
a entrada da Mubadala, empresa
de investimentos dos Emirados
Árabes Unidos, no capital da
EBX, o empresário Eike Batista
disse que outros fundos “estão
batendo na porta” de sua hol-
ding. Segundo ele, o grupo já re-
cebeu proposta de US$ 1 bilhão,
mas ainda não definiu se aceita-
rá a entrada de novos sócios.

“Uma das maneiras mais dife-
renciadas (de obter capital) é vo-
cê conseguir fundos soberanos,
que, depois de uma auditoria de
um ano, entrem na sua empresa
como sócio passivo”, disse o em-
presário, antes de receber um
prêmio em evento organizado
pelo jornal O Globo, no Rio.

Ao ser questionado sobre a
real intenção de captar mais re-

cursos com outros sócios, Eike
respondeu: “Se eu não precisar,
não vou pegar”. Ele acrescentou
que novas captações depende-
rão dos planos de investimento
de suas empresas no Brasil. O to-
tal a ser investido pela Mubadala
na EBX é de US$ 2 bilhões. Em
contrapartida o fundo terá parti-
cipação de 5,63% na EBX.

Usinas. O empresário disse
também que as siderúrgicas Ter-
nium e Wisco estão aguardando
uma definição da OGX, empresa
de petróleo do grupo, sobre o for-
necimento de gás a seus projetos
para desembarcar de vez no
Complexo Industrial do Porto
do Açu, empreendimento que a
LLX, empresa de logística, está
construindo em São João da Bar-
ra, no norte fluminense.

“Por razões de meio ambien-
te, as novas siderúrgicas preci-
sam ser alimentadas com gás. A
nossa descoberta de Santos é
que vai ser o motor propulsor
das siderúrgicas”, disse. “A Ter-
nium está pronta. Ela só quer
acertar o contrato de gás com a
gente.”

Companhia pagou
R$ 43,4 milhões
pela Webjet

economia.estadão.com.br

Ilusão. Segundo Constantino Jr., tarifas baixas deram a impressão de expansão da demanda

Segundo empresário, que
anunciou esta semana a
venda de 5,63% da sua
holding, outros fundos
estão ‘batendo na porta’

Marina Gazzoni

A companhia aérea Gol não
conseguiu repassar o aumen-
to de custos nos preços das
passagens em 2011 e fechou o
ano com prejuízo líquido de
R$ 710 milhões. Para reverter
as perdas, a empresa prevê re-
dução de frequências, de frota
e demissões este ano, segundo
informações divulgadas on-
tem pelo presidente da empre-
sa, Constantino de Oliveira Jú-
nior, em teleconferência.

A guerra de tarifas no setor aé-
reo custou caro à empresa. Em
um ano em que os custos aumen-
taram 23%, a Gol reduziu preços
em 4,8% e a conta não fechou. Os
vilões foram, principalmente, as
variações do câmbio e do preço
do combustível – que subiu 33%,
em média. Com tudo isso, a em-
presa faturou R$ 7,5 bilhões, 8%
a mais que em 2010, mas perdeu
dinheiro. “A demanda foi artifi-
cialmente estimulada por baixas
tarifas em 2011”, disse Constanti-
no Júnior.

Neste ano, a empresa aérea
quer virar o jogo. Ela abriu mão
do crescimento para focar na ren-
tabilidade. “À medida que sofre-
mos uma pressão de custos, revi-
samos nosso plano de malha e
enxergamos a necessidade de re-
duzir de 80 a 100 voos diários da
companhia, 80% deles na Gol e
20% na Webjet”, disse Constan-
tino. Esse corte representa um
ajuste médio de 8% nos 1.100 a
1.150 voos diários operados no
primeiro bimestre de 2012 pela
Gol e pela Webjet, companhia ad-
quirida em 2011.

Segundo Constantino, a em-
presa não deixará de operar ne-
nhum destino. Os voos cortados
são os menos rentáveis, a maio-
ria deles noturnos, e para cida-
des onde a empresa já opera em
outros horários. “Seria um erro
permanecer com voos que dão
prejuízo e talvez comprometam
a sobrevivência da empresa”, dis-
se o presidente da Gol.

Preços. Com menos voos, a ex-
pectativa da Gol é que os preços
subam. Em 2012, o passageiro
que quer viajar de avião, mas só
se pagar pouco, terá mais dificul-
dade que no ano passado em en-
contrar passagens baratas.

Além disso, para voar com ae-
ronaves mais cheias, a Gol está
revisando seu plano para a frota
em 2012. A projeção ainda não
está fechada, mas a empresa pre-

tende reduzir o número de
aviões em operação por meio de
transferência de modelos para a
Webjet, que opera aviões mais
antigos e menores. Inicialmen-

te, a empresa definiu que adicio-
nará quatro aviões novos à frota
da Gol e vai transferir dez aviões
para a Webjet. Os modelos
Boeing 737-300, em operação na

Webjet, serão desativados. Com
essa estratégia, a oferta de assen-
tos de Gol e Webjet terá cresci-
mento zero em 2012.

No fim de 2011, Gol e Webjet
voavam com 145 aviões. A taxa
de ocupação da Gol no ano passa-
do foi de 68,8%, abaixo da média
do mercado. “Na ânsia de cres-
cer, a Gol saiu comprando aviões
nos últimos dois anos e acabou
voando para rotas pouco rentá-
veis. Não conseguiu encher o
avião e agora decidiu reduzir fre-
quência e demitir”, disse o con-
sultor de aviação, Nelson Riet.

A necessidade de cortar pilo-
tos e comissários, revelada pelo
Estado no dia 15 de março, é
consequência desse processo de
redução de voos. “Todo esse mo-
vimento de abertura de um pro-
grama de licenças não remunera-
das e demissão voluntária para
pilotos tem sido feito para se ade-
quar à nova realidade da compa-
nhia”, admitiu Constantino. “Es-
tamos fazendo o possível para
evitar demissões”, completou.

Na metade do mês, o Estado
questionou a companhia sobre a
intenção de cortar trabalhado-
res e frequências. A empresa res-
pondeu, em comunicado ao jor-
nal, que “não havia reestrutura-
ção em curso” e que as reduções
de voos eram efeitos “sazonais”,
normais para períodos de baixa
temporada.

No dia 6 de março a Gol abriu
um programa de licenças não re-

muneradas para pilotos e comis-
sários. Segundo o Sindicato Na-
cional dos Aeronautas, a Gol in-
formou que pretendia atingir
220 trabalhadores no programa
de licenças, divididos entre pilo-
tos e comissários. Questionado
ontem, Constantino não quis in-
formar sua meta de redução no
número de tripulantes.

Concorrência. A Gol não foi a
única companhia brasileira a fe-
char no vermelho em 2011. A
TAM registrou um prejuízo líqui-
do de R$ 335,1 milhões no ano
passado. As perdas menores da
TAM são resultado, em parte, da
atuação da empresa no mercado
internacional.

“A operação internacional es-
tá mais rentável que a domésti-
ca. A oferta está mais equilibrada
e o câmbio está favorecendo as
viagens de brasileiros ao exte-
rior”, disse o consultor em avia-
ção da Bain & Company, André
Castellini.

A Gol não quer perder esse fi-
lão e, apesar de afirmar diversas
vezes que seu foco é o mercado
doméstico, começará a voar pa-
ra Miami até o dia 1.º de julho.
“Mantemos o foco no mercado
doméstico. No internacional, es-
tamos explorando uma oportu-
nidade. Mas o que não estamos
dispostos a mudar é o conceito
da empresa, que continuará a ser
de baixo custo e com frota padro-
nizada”, disse Constantino.

Com prejuízo de R$ 710 milhões,
Gol vai demitir e reduzir voos e frota

Função. Apólice cobre todos os equipamentos da Petrobrás

Contrato da petroleira, o
maior do Brasil, atraiu
gigantes como Bradesco,
Itaú, Allianz, Mapfre,
Tokio Marine e Zurich

estadão.com.br

Aviação. Sem conseguir repassar o aumento dos custos operacionais para as passagens, companhia se vê obrigada a
mudar planos para diminuir os custos e tentar sair do vermelho; empresa deve deixar de realizar entre 80 e 100 voos por dia
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 28 mar. 2012, Economia & Negócios, p. B12.




