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‘Estado’ vence
prêmio da
indústria gráfica

Célia Froufe / BRASÍLIA

O alto comando da Gol infor-
mou ontem ao governo que a de-
missão dos 850 funcionários da
Webjet, anunciada na última sex-
ta-feira, é irreversível. A Gol com-
prou a concorrente em julho de
2011 e a operação foi aprovada
pelo Conselho Administrativo
de Defesa Econômica (Cade) no
mês passado.

Numa rápida reação que sur-
preendeu o sindicato dos traba-
lhadores e o governo, a direção
da empresa decidiu fazer os desli-
gamentos e acabar com a marca
da companhia comprada. “Não
há possibilidade de reversão des-
sas decisões”, disse ontem o pre-

sidente da Gol, Paulo Sergio Ka-
kinoff. Na véspera, uma comiti-
va de funcionários da Webjet pe-
diu que o Ministério do Traba-
lho tentasse fazer com que a em-
presa recuasse da decisão.

O executivo explicou ao gover-
no que a média de idade da frota
de aviões da Webjet é de 21 anos,
enquanto a da Gol é de seis anos.
Essa diferença de tempo de uso
representa um consumo 28%
maior de combustível – item que
responde por 45% dos custos da
empresa aérea.

“Esses aviões se mostram
completamente inviáveis para
operação no Brasil sob o ponto
de vista econômico”, disse Ka-
kinoff. A decisão da Gol foi absor-
ver os profissionais de aeropor-
tos e dispensar a tripulação e o
grupo de manutenção de aerona-
ves. “Uma combinação de fato-
res fez com que o setor de avia-
ção vivesse este ano o pior resul-
tado operacional e financeiro de
sua história”, afirmou. Só a Gol

acumula, no período de janeiro a
setembro, um prejuízo R$ 1 bi-
lhão.

Depois do encontro, o minis-
tro da Secretaria de Aviação Ci-

vil (SAC), Wagner Bittencourt,
explicou ter pedido a reunião pa-
ra avaliar a situação da Gol de-
pois da fusão e ouvir as justificati-
vas sobre as demissões. “Esta-

mos acompanhando o processo
e temos de olhar o interesse
maior do setor.”

Desoneração. A partir do ano
que vem, as companhias aéreas
passarão a integrar a lista de 40
setores beneficiados pela deso-
neração da folha de pagamento.
A redução do tributo prometida
pelo governo, porém, não foi sufi-
ciente para evitar as demissões
após a incorporação da Webjet.

“A desoneração da folha não
foi condicionada (à manutenção
de empregos) e, de fato, nem po-
deria ser. O governo sabe do
atual cenário do setor aeronáuti-
co”, argumentou Kakinoff.

O presidente da Gol calcula
que o impacto positivo da deso-
neração será de R$ 90 milhões
por ano. Mas os reajustes previs-
tos nas tarifas aeroportuárias re-
presentarão um aumento de R$
140 milhões nos custos.

Além de atender a SAC, a Gol
deverá dar nos próximos dias as

mesmas justificativas para ou-
tras áreas do governo. “Possivel-
mente”, segundo Kakinoff, um
encontro será marcado no Minis-
tério do Trabalho.

Ontem, o Ministério Público
Federal enviou ofícios para a
companhia e para a Agência Na-
cional de Aviação Civil (Anac)
pedindo informações sobre o
fim da Webjet. O sindicato dos
setor programou outro protesto
contra o fim da empresa hoje em
São Paulo, Rio e Porto Alegre.
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O parlamento alemão deve vo-
tar hoje um projeto de lei que
obriga os sites de busca, como o
Google, a pagarem as empresas
jornalísticas pelo conteúdo que
utilizam. O projeto veio do pró-
prio gabinete da chanceler ale-
mã Angela Merkel – a ministra
da Justiça, Sabine Leutheusser-
Schnarrenberger, é a responsá-
vel pelo projeto de lei.

Na Alemanha, como no resto
do mundo, há uma grande discus-
são sobre o uso do conteúdo dos
jornais na internet sem qualquer
remuneração aos donos das in-
formações. No Brasil, os jornais
decidiram no ano passado aban-
donar o serviço Google News,

por não receberem nenhuma re-
muneração pelo uso do conteú-
do. A decisão teve grande reper-
cussão em outros países.

Os defensores do projeto de
lei alemão afirmam que as edito-
ras de jornais devem ter direito
de cobrar parte das receitas de
publicidade obtidas pelos sites

de busca que utilizam seu con-
teúdo. As empresas querem ter
mais autoridade para controlar
como seus artigos são usados na
internet e poder cobrar dos bus-
cadores a exibição de artigos ou
extratos de matérias.

O acesso gratuito na internet
às informações produzidas pe-

los jornais é apontado como um
dos responsáveis pela queda nas
vendas dos grandes jornais ale-
mães.

O Google reagiu ao projeto de
lei com uma campanha que vem
provocando polêmica na Alema-
nha. Na terça-feira, a empresa co-
locou anúncios em jornais ale-
mães contra o projeto e lançou
um site chamado “Defenda sua
Web”.

A campanha deixou, porém, in-
dignados alguns membros da
coalizão de governo de Angela
Merkel.“A campanha lançada pe-
lo Google é propaganda barata”,
disseram os parlamentares con-
servadores Guenter Krings e
Ansgar Heveling. “Só a aparên-
cia é de um suposto projeto de
defesa da liberdade da internet.
Esta é uma tentativa para coop-
tar os usuários para se juntarem
ao seu grupo de pressão”, disse-
ram os dois parlamentares, num
comunicado.

Lobistas do setor de internet,
por sua vez, dizem que estão

preocupados que o projeto de
lei possa criar um precedente
para outros países, como
França e Itália, que têm mani-
festado interesse em que o
Google pague as empresas jor-
nalísticas pelo direito de mos-
trar extratos de notícias nos
seus resultados de busca.

“Esta lei afetará todos os
usuários de internet na Alema-
nha”, disse Stefan Tweraser,
diretor da Google para a Ale-
manha. “Um direito autoral
subsidiário significará menos
informação para os consumi-
dores e custos mais altos para
as empresas.”

“Esta ação do Google visan-
do espalhar o pânico não tem
justificativa”, declarou a asso-
ciação alemã de jornais, em
um comunicado.

“O argumento utilizado pe-
las empresas como o Google
de que a busca de notícias na
internet ficará mais difícil não
é sério. O uso, a leitura, o
acompanhamento de links
por particulares será possível
como antes”, disse a entida-
de. / TRADUÇÃO DE TEREZINHA
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Gol diz que demissões na Webjet são irreversíveis

Google pode pagar por conteúdo na Alemanha

● Além do setor de carros, o do-
no do Grupo Caoa, Carlos Alber-
to de Oliveira Andrade, tem parti-
cipação minoritária no banco
BVA, que sofreu intervenção do
Banco Central em 19 de outubro.
No fim de 2011, ele converteu
parte do dinheiro que detinha em
ações. Ficou com 17% dos papéis
preferenciais, o equivalente a 8%
do capital total. Além disso, fon-
tes a par do assunto afirmam
que ele tinha cerca de R$ 600
milhões depositados no BVA
quando o BC interveio. Por isso,
seria o principal interessado na
compra do banco. Diferentemen-
te do Cruzeiro do Sul, o BVA não
foi liquidado. Um técnico do BC
foi nomeado interventor e tem 60
dias para fazer uma radiografia.

Se ficar configurado que o pro-
blema não era de solvência, mas
de liquidez, há possibilidade de a
intervenção acabar e o banco
passar para outro dono. É aí que
entraria Andrade. Para evitar a
perda dos R$ 600 milhões, ele
assumiria o comando para man-
tê-lo em funcionamento. Suas
conversas com os antigos contro-
ladores do BVA e as autoridades
já começaram. / LEANDRO MODÉ
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Ex-Ford,
Maciel Neto
vai presidir
grupo Caoa
Empresário deixa comando da Suzano
em dezembro e volta ao ramo automotivo

O Estado de S. Paulo foi o vence-
dor, na última terça-feira, do 22.º
Prêmio de Excelência Gráfica
Fernando Pini, na categoria “Jor-
nais Diários Impressos em Cold
Set”, pela edição publicada no
dia 3 de setembro.

O prêmio Fernando Pini, orga-
nizado e coordenado pela Asso-
ciação Brasileira da Indústria
Gráfica (Abigraf) e pela Associa-
ção Brasileira de Tecnologia Grá-
fica (ABTG), é considerado a
maior premiação da indústria
gráfica brasileira, o que a coloca
entre as mais prestigiadas da
América Latina.

“Do ponto de vista do profis-
sional do setor, o troféu é um
atestado da alta capacidade téc-
nica da gráfica e dos profissio-
nais envolvidos na criação de ca-
da produto”, diz o presidente da
Abigraf, Fabio Arruda Mortara.
O prêmio contempla 63 catego-
rias, divididas em 11 segmentos.

Mudança de setor. Maciel Neto permanece na Suzano Papel e Celulose até 31 de dezembro

Dono do Caoa
teria interesse em
comprar o BVA

Carreiras

Disputa. Campanha do Google recebeu críticas na Alemanha

Cleide Silva

Antonio Maciel Neto, que por
sete anos comandou a Ford do
Brasil e América do Sul e des-
de 2006 preside a Suzano Pa-
pel e Celulose, volta ao setor
automotivo. No início do pró-
ximo ano ele deve assumir a di-
reção do Grupo Caoa, do em-
presário Carlos Alberto de Oli-
veira Andrade. Após 33 anos à
frente da empresa criada por
ele e que leva as inicias de seu
nome, Andrade, de 68 anos, de-
cidiu profissionalizar a dire-
ção e ficará no conselho.

O Caoa é um dos maiores re-
vendedores de carros no País,
com 120 lojas das marcas Hyun-
dai, Ford e Subaru. Também é
dono da fábrica que produz veí-
culos comerciais sob licença da
Hyundai em Goiás.

Maciel informou ontem, por
meio de sua assessoria, que “as-
sumiu compromisso de apenas
falar sobre mudança profissio-
nal quando as negociações esti-
verem ajustadas”.

Sua saída da presidência da Su-
zano (que opera no vermelho e
está vendendo ativos para redu-
zir dívidas) foi anunciada na se-
mana passada. Ele fica no cargo
até 31 de dezembro, mas seguirá
membro do conselho. A ida para
o Grupo Caoa foi antecipada pe-
la coluna de Sonia Racy.

Andrade chegou a convidar pa-
ra o cargo o ex-ministro da Fa-
zenda, Antonio Palocci. Embora
não tenha aceitado, ele é visto
com frequência na sede do gru-
po Caoa em São Paulo.

Fama. Maciel é conhecido no
mercado como recuperador de
empresas. No período em que es-
teve na Ford, de 1999 a 2006, lide-
rou processos como a instalação
da fábrica na Bahia para produ-
zir o Fiesta e o EcoSport. Após
anos no vermelho, a companhia
voltou ao lucro e manteve-se no
quarto posto do ranking das
maiores fabricantes locais.

Também reergueu a Cecrisa,
de pisos e revestimentos. Em
1993, ao assumir a companhia,

havia oito pedidos de concorda-
ta na Justiça, 1,2 mil credores e
nenhum crédito na praça. Dei-
xou-a como uma das mais sóli-
das do setor. Passou ainda pela
Ferronorte, onde reduziu o pas-
sivo financeiro em cerca de 70%.
Trabalhou na Petrobrás e foi se-
cretário executivo do Ministério
da Indústria e Comércio no go-
verno Collor.

À frente do Grupo Caoa, Ma-
ciel, de 54 anos, vai coordenar o

início da produção de um novo
utilitário em Anápolis (GO), o
iX35, projeto orçado em US$ 300
milhões, segundo Andrade. A fá-
brica já produz Tucson e HR.

Um dos desafios será o de ad-
ministrar a parceria com a corea-
na Hyundai, que inaugurou fábri-
ca própria em Piracicaba (SP),
onde produz o compacto HB20.
Caoa é importador exclusivo da
marca e, junto aos veículos que
produz, vendeu 114,9 mil unida-

des em 2011. Foi o 9.º na lista das
maiores montadoras. Neste
ano, até outubro, foram 74 mil
unidades vendidas, queda de
20% em relação a igual período
2011, resultante da alta de 30 pon-
tos porcentuais do IPI para im-
portados.

Nos últimos anos, Andrade ne-
gociou com várias marcas chine-
sas a produção local de veículos,
entre as quais a Great Wall e a
BYD, mas não houve acordo até

agora. A ideia era um investimen-
to próprio, mas para a produção
de carros chineses, no mesmo
molde do acordo com a Hyundai.

Andrade está fora de São Pau-
lo e não foi localizado ontem pa-
ra comentar o assunto.

Aviões. Operar com frota da Webjet é ‘inviável’, diz Kakinoff

● CortesExecutivos explicaram a
autoridades por que
empresa fechou Webjet
mesmo após governo
desonerar folha do setor

Parlamento alemão deve
votar hoje projeto de lei
obrigando o Google a
remunerar jornais pelo
conteúdo que utiliza

Mais informações sobre a
Caoa na coluna de Sonia Racy

850
trabalhadores da Webjet foram
demitidos na sexta-feira

2 mil
funcionários foram cortados do
quadro trabalhista da Gol ao lon-
go deste ano
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 29 nov. 2012, Economia & Negócios 2, p. B22.




