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bilhões de reais é o valor da dívida total da Gol, que teve em 2012 um aumento
de 4% em relação ao ano anterior, segundo balanço divulgado pela companhia

Negócios

Luciana Collet

A fabricante brasileira de aviões
Embraer inaugurou ontem as
instalações em Jacksonville, na

Flórida, onde vai montar os
aviões do Programa LAS (Light
Air Support), ou Apoio Aéreo Le-
ve, para a Força Aérea dos Esta-
dos Unidos (USAF, na sigla em
inglês). De acordo com a empre-
sa, as atividades já estão em anda-
mento na preparação para as
operações industriais. A entrega
da primeira aeronave A-29 Su-
per Tucano está programada pa-
ra meados de 2014.

Em 27 de fevereiro, a USAF

concedeu o contrato do progra-
ma LAS à Sierra Nevada Corpora-
tion (SNC) e à Embraer para o
fornecimento de 20 aeronaves
A-29 Super Tucano e dispositi-
vos de treinamento em solo, trei-
namento de pilotos e de manu-
tenção e apoio logístico, num ne-
gócio avaliado em US$ 427,5 mi-
lhões. Os aviões serão usadas pa-
ra fornecer apoio aéreo leve, re-
conhecimento e capacidade de
treinamento aos militares do

Afeganistão.
As duas empresas já haviam

vencido o mesmo contrato em
2011, mas a única concorrente

na disputa, a americana Beech-
craft, contestou a decisão e o go-
verno americano decidiu fazer
nova licitação, vencida nova-

mente pelas duas companhias.
Após reiterada a escolha pelo Su-
per Tucano, a concorrente apre-
sentou um novo protesto, con-
testando o resultado da licita-
ção.

A Beechcraft, que acaba de
sair de uma concordata, diz que,
com a opção pela Embraer, cerca
de 1,4 mil postos de trabalho no
Kansas e em outros Estados ame-
ricanos estão em perigo, alegan-
do que, com a decisão, a Força
Aérea estaria transferindo a gera-
ção de empregos para o Brasil.

Em nota à imprensa, porém, a
Embraer destacou que, por meio
do programa LAS, a empresa e a
Sierra Nevada darão suporte a
mais de 1,4 mil empregos em
mais de 100 empresas em todo o
território americano.

Lílian Cunha

A comissão de valores mobiliá-
rios dos Estados Unidos (SEC,
na sigla em inglês) está investi-
gando a Anheuser-Busch InBev.
Há suspeitas de possíveis viola-
ções à Lei Contra Práticas de
Corrupção no Exterior (FCPA,
em inglês) cometidas pela joint
venture que a AB InBev mantém
na Índia.

No relatório de resultados de
2012 enviado ontem às SEC, a

maior cervejaria do mundo pu-
blicou ter recebido um aviso da
SEC de que seus negócios na Ín-
dia – a Crown Beers India, que
pertence inteiramente à AB In-
Bev, e a indiana RKJ Group, na
qual a companhia tem participa-
ção minoritária – estão sob inves-
tigação.

“Fomos informados pela SEC
de que a entidade está conduzin-
do uma investigação sobre nos-
sas filiais na Índia, incluindo nos-
sa não consolidada joint venture

indiana, a InBev Indian Interna-
tional Private Ltd., para apurar
se certas relações entre agentes
e funcionários foram compatí-
veis com a FCPA. Estamos inves-
tigando a conduta em questão e
cooperando com a SEC”, disse a
empresa, no relatório.

A lei americana proíbe empre-
sas dos EUA de, por exemplo, pa-
gar propinas a oficiais do gover-
no de outros países em troca de
qualquer tipo de vantagem.

Em nota, a assessoria de im-

prensa da AB InBev não deu deta-
lhes sobre o caso. “A investiga-
ção ainda está em sua fase inicial
e nenhuma queixa formal já foi
registrada”, disse a porta-voz da
empresa, Marianne Amssoms.
Ela disse ainda que a companhia
está cooperando com a SEC e
também conduzindo suas pró-
prias investigações sobre o caso.

Na Índia, a AB InBev tem ape-
nas 2% do mercado local de cer-
veja, segundo a própria cerveja-
ria. A fabricante da Budweiser

chegou ao país em 2007, ao com-
prar 49% de participação na RJK.
Quando a belgo-brasileira InBev
comprou a americana Anheuser
Busch, em 2008, a Crown Beers
India, que pertencia à cervejaria
americana, passou a ser contro-
lada pela AB InBev. A empresa
trabalha no mercado indiano
com as marcas Tennents Super
(local) e Stella Artois, Hoegaar-
den e Leffe (internacionais).

A líder de mercado na Índia é a
indiana United Breweries
(UBL), dona da cerveja Kingfi-
sher. A empresa tem cerca de
47% do mercado. Em segundo lu-
gar vem a holandesa Heineken,

com 37,5% de participação. A bri-
tânica SABMiller, com a marca
Shaw Wallace, tem 36%. Depois
vem a australiana Fosters, com
3%, e só então a AB InBev.

Walmart. Também na Índia, a
rede americana de supermerca-
dos Walmart vem sendo investi-
gada, sob suspeita de pagamen-
to de propinas para autoridades
locais em troca da liberação de
alvará para construção de novas
lojas no país. Essa investigação
começou no México e foi amplia-
da para a Índia, além de Brasil e
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AB Inbev é suspeita de corrupção na Índia

Embraer abre unidade do
Super Tucano nos EUA

5,2

Aviação executiva. JHSF deve
inaugurar aeroporto em 2014
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Fábrica da Flórida
entregará primeiras
unidades da aeronave
para a Força Aérea
americana em 2014

Gol tem prejuízo de R$ 1,5 bilhão e vai
reduzir ainda mais oferta de assentos

Produção. Super Tucano será montado em Jacksonville

Antonio Pita / RIO

Com prejuízos que somam,
nos últimos dois anos, R$ 2,2
bilhões, a Gol acendeu o sinal
de alerta. A companhia terá,
em 2013, um dos anos mais difí-
ceis desde a sua criação, em
2001. E a estratégia para ten-
tar reverter o quadro será uma
redução ainda maior de cus-
tos, que deve se refletir em re-
visão da malha aérea, diminui-
ção da oferta de assentos e, em
última instância, novas demis-
sões, segundo analistas.

No ano passado, a Gol regis-
trou prejuízo de R$ 1,512 bilhão,
o dobro do registrado em 2011. A
dívida total da companhia tam-
bém cresceu, chegando a R$
5,191 bilhões, 4% superior ao to-
tal do ano anterior. O cenário
desfavorável na economia local,
com baixo crescimento e a conse-
quente retração do mercado de
aviação civil, atingiu diretamen-
te a companhia.

“Foi, sim, um prejuízo maior
que o esperado. Não é o fim do
mundo, mas acendeu a luz ama-
rela intensa”, avalia Erivelton Pi-
res, presidente da Sociedade Bra-
sileira de Pesquisa em Transpor-
te Aéreo (SBTA). Segundo ele, a
empresa ainda precisará de “mui-
tos meses” para buscar rentabili-
dade em suas operações. “É um
prejuízo difícil de recuperar.”

Analistas de bancos interna-
cionais também destacaram a
piora do cenário para o grupo.
Para o Bank of America Merrill
Lynch, o prejuízo de R$ 447,1 mi-
lhões no quarto trimestre foi
114% maior que o estimado pela
instituição. Já o JP Morgan man-
teve recomendação neutra para
a Gol, justificando ainda não ter
“indicação de que o cenário de
demanda tenha melhorado”.

Entre os fatores que contribuí-
ram para a piora da empresa es-

tão a depreciação do real frente
ao dólar, preços mais altos de
combustíveis e ainda as taxas
maiores em aeroportos. A desva-
lorização da moeda impactou di-
retamente o valor dos financia-
mentos e o leasing de aviões, por
exemplo.

“A empresa talvez consiga res-
pirar um pouco no final do ano,
com a melhora do crescimento
da economia. Isso poderá signifi-
car uma redução do prejuízo,
mas ela vai continuar tendo pre-
juízo”, avalia Respício Espírito
Santo, professor da Universida-

de Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ).

Slots. Para os analistas, a Gol
ainda sofre efeitos da compra da
Webjet, em 2011. A aposta, na-
quele momento, seria a herança
dos slots (horário para uso dos
terminais de embarque) nos
principais aeroportos do País.
“Com o cenário ruim, os slots
não fizeram valer o investimen-
to. Foi um mau negócio”, avalia
Erivelton Pires. “Isso está refleti-
do nos prejuízos.”

A empresa deve apostar ainda

mais fortemente na redução de
custos para tentar uma recupera-
ção, embora a margem de corte
esteja cada vez menor. “Há anos
as empresas já reduzem custos.
Não têm mais gordura para quei-
mar. A solução é voar com aviões
maiores, cortar programas, rea-
dequar a malha. É um cenário di-
fícil”, avalia o consultor de avia-
ção André Castellini.

A empresa deve recorrer à eco-
nomia de combustível – o alto
consumo das aeronaves antigas
foi determinante para o encerra-
mento das operações da Webjet,

no ano passado. Outra medida
será uma redução mais forte da
oferta de assentos nos voos, es-
pecialmente naqueles de menor
rentabilidade. “É difícil dizer se
a redução da oferta será necessá-
ria somente ao longo de 2013.
Mas acredito que sim, teremos a
necessidade de estender ao lon-
go do próximo ano”, afirmou o
presidente da Gol, Paulo Ka-
kinoff, ao comentar os resulta-
dos do balanço.

As medidas, de acordo com o
analista Erivelton Pires, podem
se refletir em novos cortes de

funcionários. Nos últimos qua-
tro meses, a empresa já cortou
cerca de 7% do quadro de funcio-
nários, entre eles 850 colabora-
dores da Webjet, que já haviam
sido demitidos e readmitidos
por ordem judicial. “Redução da
oferta se traduz em revisão de
malha, com a desativação de ae-
ronaves e, possivelmente, demis-
sões. Não é tempo de alardes, ain-
da, mas é um período de ajuste
amargo. A empresa vai ficar mais
tempo demitindo sem recontra-
tar”, afirma Pires. / COLABOROU

BETH MOREIRA

Aviação. Em dois anos, perdas acumuladas chegam a R$ 2,2 bilhões; presidente da companhia informou que a estratégia de
reduzir oferta de assentos, já adotada no ano passado, vai continuar este ano e, possivelmente, será estendida também a 2014
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Demissões. Para cortar custos, a Gol já reduziu, nos últimos 4 meses, 7% do seu quadro de empregados, incluindo 850 funcionários da Webjet
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 27 mar. 2013, Economia & Negócios, p. B16.




