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A Azul não está interessada na
compra da portuguesa TAP, dis-
se ontem o empresário David
Neeleman, presidente e funda-
dor da Azul. “A Azul não vai
comprar a TAP”, ressaltou, em
entrevista à agência Dow Jones.

As especulações de que a Azul
possa comprar a companhia aé-
rea portuguesa ganharam força
após o ministro do Desenvolvi-
mento, Indústria e Comércio
Exterior (MDIC), Fernando Pi-
mentel, afirmar que o governo
pode ajudar a Azul se ela desejar
adquirir a TAP. A ajuda viria
com financiamento do Banco
Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES).

Pimentel acompanhou a pre-
sidente Dilma Rousseff em uma
visita oficial a Portugal no iní-
cio desta semana.

Neeleman confirmou, no en-
tanto, que conversou com o go-
verno brasileiro sobre ajudar a
TAP. “Dissemos que podería-
mos ajudar a TAP com cone-
xões, por exemplo”, disse, mas
reiterou que a Azul está focada
em sua oferta pública inicial de
ações, prevista para este ano.

No mês passado, a Azul afir-
mou que, um ano depois de se
juntar à concorrente Trip e as-
sim se firmar como a terceira
maior companhia de aviação do
País, vai abrir o capital na bolsa
e espera captar cerca de R$ 1 bi-
lhão com a operação.

O governo português precisa
vender a TAP até o fim do ano,
sob as exigências do seu progra-
ma de resgate financeiro, mas o
momento é difícil. A maioria
das companhias aéreas euro-

peias amarga prejuízos em suas
operações domésticas.

O Brasil é o principal destino
internacional da TAP e a compa-
nhia é líder na rota entre o País e
a Europa, o que explicaria o inte-
resse do governo na compra da
companhia pela Azul.

Política. Desde que decidiu pri-
vatizar a TAP, em 2011, o gover-
no português reforçou os conta-
tos com empresas e autorida-
des do governo brasileiro para
pedir a participação de empre-
sas ou investidores nacionais
no processo de privatização.

Todas as grandes compa-
nhias aéreas brasileiras – Gol,
TAM, Azul e Avianca – foram
convidadas pelos portugueses a
fazer uma proposta pela TAP.
Gol, TAM e Azul não se interes-

saram pelo negócio. Já a
Avianca fez uma proposta pe-
la companhia aérea estatal
portuguesa no fim de 2012
por meio de sua controlado-
ra, o grupo Synergy.

Apesar de ser o único a che-
gar à fase final do processo
de privatização, o grupo Sy-
nergy teve sua proposta recu-
sada pelo governo português
por falta de garantias de paga-
mento. Assim, a privatização
voltou a estaca zero. Agora,
Portugal faz um novo apelo
ao Brasil para angariar inte-
ressados por suas estatais. O
governo brasileiro ofereceu
o apoio do BNDES para a pro-
posta da Azul, mas, nem as-
sim, o negócio foi considera-
do atrativo por Neeleman. /

DOW JONES E MARINA GAZZONI

A Latam, maior grupo aéreo da
América Latina, aprovou ontem
um aumento de capital para fi-
nanciar parte dos investimen-
tos de US$ 11 bilhões previstos
pela empresa para os próximos
cinco anos.

Os acionistas da Latam, a chi-
lena LAN e a brasileira TAM,
aprovaram capitalização de
US$ 1 bilhão, com a emissão de
até 63,5 milhões de ações.

O grupo prevê investir US$
4,8 bilhões em sua frota de 2013
a 2015, embora os desembolsos
mais do que duplicariam até
2017, segundo afirmou o presi-
dente da Latam, Maurício Ama-
ro, em reunião de acionistas.

Nos próximos cinco anos, a

empresa prevê incorporar 165
novos aviões e contar com uma
frota total de 378 aeronaves. A
renovação das aeronaves tem a
meta de reduzir custos e melho-
rar a eficiência da Latam.

“O que estamos fazendo é
substituir uma parte importan-
te da frota, que é muito mais
ineficiente que a que estamos
incorporando”, disse Roberto
Alvo, vice-presidente de Planifi-
cação, Gestão e Estudos da La-
tam.

Antes da fusão com a TAM, a
LAN era uma das poucas empre-
sas aéreas no mundo com grau
de investimento. Logo após a
conclusão da união, as agências
de classificação de risco rebaixa-
ram a nota devido a situação fi-
nanceira da empresa brasileira.
O grupo espera recuperar o ra-
ting até 2015.

O grupo opera na Argentina,
Brasil, Colômbia, Chile, Equa-
dor e Peru. / REUTERS

Márcia De Chiara

O fraco desempenho da econo-
mia brasileira, que cresceu só
0,9% no ano passado, não foi su-
ficiente para reduzir a atrativi-
dade do varejo nacional. Pelo
terceiro ano consecutivo, o País
liderou o ranking dos mercados
em desenvolvimento mais pro-
missores para investimentos
no comércio varejista, segundo
estudo feito pela consultoria
americana A. T. Kearney.

O que sustentou o desempe-
nho do Brasil foi o bom resulta-
do do comércio varejista, que
cresceu 8,5% no ano passado, se-
gundo o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).
Para este ano, a consultoria pro-

jeta um crescimento de 11% do
varejo, garantido pelos investi-
mentos em expansão, pelo cres-
cimento orgânico das empre-
sas varejistas, pelo aumento na
confiança do consumidor e pe-
las melhorias na infraestrutura
antes da Copa do Mundo FIFA
2014 e das Olimpíadas de 2016.

De acordo com a consultoria,
o mercado de luxo brasileiro
tem atraído várias marcas es-
trangeiras que estão fazendo in-
vestimentos no País. “Shop-
pings de luxo, como o JK Iguate-
mi, em São Paulo, e o Village

Mall, no Rio de Janeiro, servi-
ram de plataforma para o lança-
mento de várias marcas interna-
cionais no País, como Valenti-
no, Miuccia Prada, Miu Miu, Go-
yard, Sephora, Gucci Lanvin,
Van Cleef & Arples, Bare Mine-
rals, Topshop, Dolce & Gabba-
na e Nicole Miller”, aponta a
consultoria.

Ranking. O estudo avalia 30
países em desenvolvimento e
considera 25 variáveis macroe-
conômicas e específicas do vare-
jo para elaborar uma lista dos
países mais promissores para in-
vestimentos no comércio vare-
jista. Na versão deste ano, que
leva em conta dados de 2012,
Brasil e Chile se mantiveram na
liderança e vice-liderança, res-
pectivamente, do ranking. Na
sequência estão Uruguai, Chi-
na, Emirados Árabes Unidos e
Turquia.

A China perdeu uma posição,
caiu do terceiro para o quarto
lugar. Mesmo assim, a consulto-
ria ressalta que é impossível ig-
norar esse mercado que cresce
a uma taxa de dois dígitos por
ano. Já os Emirados Árabes Uni-
dos e a Turquia ascenderam sig-
nificativamente na lista deste
ano. O México subiu sete posi-
ções no ranking deste ano e a
Índia perdeu nove posições, se-
gundo a consultoria.

Dayanne Sousa

A Odontoprev e o Banco do Bra-
sil criaram uma nova operadora
odontológica que vai explorar,
com exclusividade, os canais de
distribuição do BB por 20 anos.
A nova operadora, denominada
Brasildental, vai comercializar
os planos odontológicos sob a
marca BB Dental, por meio da
BB Corretora.

A Brasildental terá capital ini-
cial de R$ 5 milhões. A BB Segu-
ros terá 74,99% de participação
do capital social, enquanto a
Odontoprev ficará com 25,01%.
A criação da Brasildental é mais
um passo da Odontoprev na di-
reção de ampliar sua carteira de
clientes no segmento de peque-
nas e médias empresas.

Em entrevista ao Broadcast,
serviço em tempo real da Agên-
cia Estado, o diretor presidente
da companhia, Randal Luiz Za-
nettti, afirmou que espera que o
crescimento do número de be-
neficiários de planos dentários
PMEs na carteira da Brasilden-
tal seja o mesmo percebido hoje
pela Odontoprev. Em 2012, os

beneficiários dessa fatia cresce-
ram 43% sobre o ano anterior.

“Esperamos que essa seja a
tendência de médio e longo pra-
zo para a companhia e entende-
mos que, da mesma forma que
isso aconteceu com o Brades-
co”, disse o executivo. A Odon-
toprev começou a distribuir
seus produtos para pequenas e
médias empresas nos canais do
Bradesco em 2010. Hoje, a
Odontoprev contabiliza, ao to-
do, 6 milhões de clientes.

O acordo com o Banco do Bra-

sil, aliás, vinha sendo estuda-
do desde a época do fecha-
mento do acordo com o Bra-
desco, há três anos. Segundo
Zanetti, o novo acordo tem
alterações em relação ao que
vinha sendo estabelecido.
Não há mais troca de ações
entre as companhias, e o BB
não terá participação societá-
ria na Odontoprev.

Preços semelhantes. O exe-
cutivo afirmou também Za-
netti afirmou que os preços e
prêmios pagos pela Brasil-
dental tendem a ser seme-
lhantes aos que a Odonto-
prev pratica no mercado. No
entanto, para entrar em ope-
ração,a Brasildental ainda de-
pende do andamento de al-
guns processos.

A companhia precisa de
aval do Conselho Adminis-
trativo de Defesa Econômica
(Cade), do Banco Central e
da Agência Nacional de Saú-
de(ANS). Zanetti não quis es-
timar um prazo para a solu-
ção das questões burocráti-
cas do negócio.

BB e Odontoprev criam nova
operadora de plano odontológico

● Uma decisão do Superior Tri-
bunal de Justiça (STJ) confirmou
ontem o processo de falência da
Vasp. Os ministros concluíram
que a recuperação judicial da
empresa não era mais possível.
Eles basearam-se numa decisão
anterior, da Justiça de São Pau-
lo, que havia convertido o proces-
so de recuperação judicial em

falência. Como exemplo, disse-
ram que a empresa não cumpriu
o plano de recuperação e deixou
de pagar salários e honorários
do administrador judicial.
Como consequência da decisão
que, em tese, pode ser contesta-
da, devem voltar a ocorrer os pa-
gamentos a fornecedores e traba-
lhadores que atuam na recupera-
ção judicial da companhia aérea,
iniciada em 2005. Em 2008, a Jus-
tiça paulista decretou a falência
da empresa. De acordo com o
advogado Duque Estrada, que
representa 800 trabalhadores e

o Sindicato dos Aeroviários do
Estado de São Paulo, a decisão
de ontem não muda a situação
dos ex-empregados. Segundo
ele, o dinheiro arrecadado está
sendo usado para pagar o admi-
nistrador da massa falida e quem
trabalhou na recuperação judi-
cial. A esperança dos trabalhado-
res está na ação que definirá o
controle sobre o patrimônio do
empresário Wagner Canhedo,
ex-presidente da Vasp. A expecta-
tiva é de que bens dele sejam
usados para quitar dívidas traba-
lhistas. / MARIÂNGELA GALLUCCI

‘A Azul não comprará a TAP’, diz Neeleman Latam emite
ações para
renovar frota

País lidera ranking de
mercados varejistas
mais atrativos
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Governo
estuda plano
de socorro
às aéreas
Segundo presidente da Anac, análise
financeira das companhias já foi concluída

Último levantamento da
consultoria americana
A. T. Kearney atribui
parte do desempenho ao
varejo de artigos de luxo

Efeito câmbio. As companhias aéreas, que já enfrentavam dificuldades financeiras, agora sentem pressão da alta do dólar

Estrutura. BB não terá
participação na Odontoprev

Ministros do STJ
confirmam processo
de falência da Vasp

Mônica Ciarelli / RIO

O plano do governo de socor-
ro às empresas aéreas começa
a sair do papel. Ontem, o presi-
dente da Agência Nacional de
Aviação Civil (Anac), Marcelo
Guaranys, revelou que o ór-
gão já entregou à Secretaria
de Aviação Civil (SAC) o rela-
tório econômico e financeiro
sobre a saúde das compa-
nhias brasileiras. Em abril, o
mesmo estudo foi solicitado
também ao Banco Nacional
de Desenvolvimento Econô-
mico e Social (BNDES).

Com as informações, o gover-
no quer avaliar como poderia
auxiliar as companhias aéreas
nesse momento de câmbio des-
favorável, desaceleração da de-
manda e preços mais elevados
de combustível. “A partir daí, o
ministério terá informações pa-
ra poder pensar em um plano de
ajuda às empresas”, disse.

À frente da SAC, o ministro
Moreira Franco já reiterou o in-
teresse do governo de ter em-
presas aéreas fortes no País. No
ano passado, Gol e TAM, as
duas maiores empresas do se-

tor, amargaram prejuízos supe-
riores a R$ 1 bilhão. As compa-
nhias reclamam do aumento de
custo do querosene de aviação
e alegam que reduziram os pre-
ços das passagens nos últimos
anos, o que pressionou suas
margens.

Guaranys afirmou ainda que
até o fim do mês vai entregar o
resultado da audiência pública
sobre as novas regras para distri-
buições de “slots” (autorização
para pousos e decolagens). A
medidaatingirá primeiro o aero-
porto de Congonhas, considera-
do saturado pela Anac, mas, de-
pois deve se estender para ou-
tros com o mesmo problema e
que são considerados importan-
tes para a malha aérea nacional.
“Recebemos mais de 300 mani-
festações e estamos apurando o
resultado final da audiência pú-
blica. Estamos recebendo item
por item e dizendo porque in-
corporamos ou não essas re-
gras. Nossa previsão é fechar es-
se relatório até o fim do semes-
tre e levar a votação à diretoria
da Anac”, disse.

As novas regras valerão para
qualquer aeroporto que se de-

clare em situação de saturação
de slots. “Pode ser para o aero-
porto todo ou para determina-
das faixas horárias. Em Brasília,
por exemplo, há algumas faixas

congestionadas”, afirmou.

Contingência. A Anac vai entre-
gar até o fim do mês um plano
de contingência para os aero-

portos Santos Dumont (Rio) e
Congonhas (São Paulo), que
têm apresentado problemas
com frequência. “É importante
que o passageiro tenha informa-

ção do que vai acontecer”, disse
Guaranys.

Inicialmente, o plano abran-
ge os aeroportos Santos Du-
mont e Congonhas, os que mais
têm sofrido com as variações
do clima. Nas últimas três sema-
nas, a operação no Santos Du-
mont foi interrompida dois
dias por conta das condições do
tempo. O problema provocou
atrasos e cancelamentos de
voos.

O executivo passou o dia de
ontem vistoriando os aeropor-
tos do Galeão e Santos Dumont
no Rio de Janeiro para verificar
se os locais estão preparados pa-
ra atender a demanda esperada
na Copa das Confederações.

“Por onde passamos, verifica-
mos que a estrutura está dispo-
nível mesmo com as obras (de
expansão prevista para a Copa
do Mundo)”, afirmou.

● Diversificação
“Vários setores do
varejo brasileiro estão
fazendo importantes
investimentos, não só
supermercados, mas
também drogarias, lojas de
construção e de moda.”
Esteban Bowles
SÓCIO DA A.T. KEARNEY NO BRASIL
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