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Dólar alto pode levar companhias
aéreas a cortar mais voos no País

Embraer anuncia
parceria com Boeing

Mariana Durão / RIO

A Comissão de Valores Mobiliá-
rios (CVM), xerife do mercado
de capitais brasileiro, prepara
um plano estratégico que nor-
teará sua atuação pela próxima
década. No comando da institui-
ção desde novembro passado,
quando deixou a diretoria da aé-
rea Gol, Leonardo Pereira faz
um balanço e aponta o desenho
do plano como a ação mais im-
portante de sua gestão até aqui.

Em pauta estará, inclusive, a
regulação do uso das redes so-
ciais, que extrapolaram a esfera
de comunicação pessoal e passa-
ram a ser usadas em divulgação
de informações financeiras por
companhias abertas e seus exe-
cutivos. Essa prática tende a en-
trar no rol de prioridades da
CVM. Recentemente a Securi-
ties Exchange Comission (SEC,
a CVM americana) liberou a di-

vulgação de notícias e informa-
ções de empresas nas redes so-
ciais, desde que definidos os ca-
nais de comunicação. Por aqui,
a divulgação de informações de
ofertas de produtos financeiros
e de fatos relevantes das compa-
nhias abertas é disciplinada pe-
la Instrução 358, editada há
mais de dez anos.

“Temos que aprender a lidar
com isso. O grande desafio é que
as redes sociais hoje já são total-
mente diferentes de dois anos
atrás. Será preciso adotar novos
procedimentos, num ambiente
extremamente dinâmico”, dis-
sePereira,em entrevista exclusi-
va ao Broadcast, serviço em tem-
po real da Agência Estado.

Enquanto a CVM analisa o te-
ma, companhias e empresários
como o controlador do grupo
EBX, Eike Batista, já usam redes
como o Twitter para comentar
seus negócios e rumores de mer-
cado. Pereira não comenta ca-
sos específicos, mas diz que, se
o teor da mensagem é relevan-
te, tem que ser comunicado à
autarquia, sob pena de descum-
primento das regras atuais e
eventual punição.

Redes sociais. Além de acom-
panhar empresas “twittam”, a
CVM também deve se debruçar
sobre as fraudes financeiras pra-
ticadas na internet quando ana-
lisar o tema. Só este ano o regu-
lador já suspendeu pelo menos
duas ofertas – de serviços de ad-
ministração de carteiras e de
venda títulos – divulgadas pelo

Facebook sem registro prévio.
O objetivo do Plano Estratégi-

co 2023 (o anterior era de 2005)
será estabelecer prioridades e
criar um cronograma de ações
para o regulador do mercado de
capitaisbrasileiro.Adefiniçãose-
guirá necessidades específicas
do setor no País, mas também
tendências globais apontadas
por entidades internacionais.

“Até outubro vamos divulgar
um documento público (com
essas diretrizes)”, informou Pe-
reira. O trabalho dividiu o cor-
po técnico da CVM em sete gru-
pos de discussão, nos seguintes

temas: valores e propósitos; sta-
keholders (atores) nacionais; in-
ternacionais; análise de outros
reguladores; tendências políti-
cas e legais; tendências econô-
micas e tecnológicas; e tendên-
cias ambientais.

A disparada do câmbio e o
agravamento da turbulência
econômica global, que tem feito
derreter as bolsas de valores
mundo afora estão no radar da
CVM, mas Pereira não vislum-
brariscosimilar ao dos“derivati-
vos tóxicos” de 2008. Apesar do
esperadoimpactonegativodaal-
ta do dólar nos balanços das

companhias brasileiras no se-
gundo trimestre de 2013, a CVM
não cogita reeditar o diferimen-
to de perdas, adotado nas super-
desvalorizações de 1999 e 2001.

Naquela época, a desvaloriza-
ção da moeda brasileira ante o
dólar levou ao prejuízo a maio-
ria das empresas que tinham dí-
vidas em moeda estrangeira.
Diante disso, a CVM editou a
deliberação 294/99, que permi-
tiu o diferimento contábil des-
sas perdas por um período de
até quatro anos. “No momento
não há discussão sobre o tema”,
garantiu Pereira.

Para o presidente da CVM, as
oscilações que afetam as bolsas
de valores e a economia global
sãomovimentos que podem afe-
tar o Brasil no curto prazo, mas
nãoimpedirão odesenvolvimen-
to do mercado de capitais local.

Apesar da recente elevação da
taxa Selic pelo Banco Central,
Pereira tem a convicção de que a
tendência de longo prazo é o pa-
tamar de juros no Brasil estacio-
naremnível menorqueohistóri-
co, o que tende a fomentar mer-
cados de maior risco (e retorno)
como o de ações e fundos estru-
turados (caso dos imobiliários).

CVM estuda uso
de redes sociais
por empresas

CPFL pode ser a única a abrir o capital
Votorantim Cimentos teria desistido da operação por causa do cenário macroeconômico, caminho que pode ser seguido pela aérea Azul

Marina Gazzoni

A recente disparada do dólar po-
de levar as companhias aéreas
brasileiras a fazer novas redu-
ções na oferta de voos, disse on-
tem o diretor de segurança e
operação de voos da Associação
Brasileira das Empresas Aéreas
(Abear), Ronaldo Jenkins. A va-
lorização do dólar afeta negati-
vamente o resultado das empre-
sas, que têm cerca de 60% do
seucusto atrelado à moeda ame-
ricana, como querosene de avia-
ção, leasing e manutenção de ae-

ronaves.
A moeda americana subiu cer-

ca de 7% apenas no último mês,
saltando de R$ 2,03 para R$ 2,17,
na cotação de ontem. A mudan-
ça cambial ocorre em um mo-
mento em que as companhias
aéreas começam a se recuperar
de prejuízos registrados no ano
passado. “Quando as empresas
começaram a respirar, veio essa
alta do dólar. Se o câmbio per-
manecer neste patamar, o cená-
rio que se cria é de grave deterio-
ração (do resultado das empre-
sas)”, disse o presidente da
Abear, Eduardo Sanovicz.

Depois de cortar em 7,39% a
oferta de passagens aéreas na-
cionais em 2012, o mercado vol-
ta a crescer aos poucos. A oferta
nacional subiu 1,7% em maio,
contra o mesmo período de
2012, segundo dados apresenta-

dos ontem pela Abear.
O corte da oferta é uma estra-

tégia das empresas de retomar a
rentabilidade em um cenário de
demanda fraca. Com a econo-
mia desaquecida, as empresas
têm dificuldade de repassar o
aumento de custos ao consumi-
dor e optam por reduzir os voos

deficitários.
Estimativas da Abear apon-

tam que a cada 10% de repas-
se de preço, a demanda por
voos cai 14%. “Se o câmbio se
mantiver, o quadro que se
apresenta é de redução da
oferta. É uma solução toma-
da por empresas do mundo
inteiro nessas circunstân-
cias”, disse Jenkins. Os repre-
sentantes da Abear evitaram
projetar o impacto da mudan-
ça cambial no preço das pas-
sagens. Procuradas, Azul e
Gol não comentaram.

O vice-presidente de finan-
ças e controladoria da TAM,
Daniel Levy, disse que a alta
do dólar é “mais um desafio
para uma indústria que já tra-
balha com margens muito es-
treitas”. A TAM já prevê para
este ano uma redução entre
5% e 7% na sua oferta no mer-
cado nacional.

A empresa, no entanto, dis-
se que ainda não avaliou o im-
pacto da mudança cambial
nos preços. “Ainda estamos
avaliando no longo prazo os
efeitos desta recente varia-
ção cambial”, disse Levy. Ele
ressalta que a demanda por
passagens aéreas é “elásti-
ca”, ou seja, sensível a pre-
ços, o que impõe uma neces-
sidade de elevar a lucrativida-
de com voos mais cheios.

Andrei Netto
CORRESPONDENTE / PARIS

Depois de arrebatar parte da im-
prensa especializada europeia
na segunda-feira, quando anun-
ciou a renovação de sua família
de aviões comerciais E-Jet, a
Embraer anunciou ontem, em
Paris, um acordo estratégico
com a Boeing para divulgação e
venda de seu novo produto, o
cargueiro militar KC-390. O
avião de transporte “multimis-
são”, que está em fase de desen-
volvimento pela companhia
brasileira, deve ser lançado em
2015 e cobrirá uma lacuna den-
tre os produtos da americana.

O anúncio foi feito na 50ª edi-
ção do Paris Air Show, o salão
de aeronáutica de Le Bourget.
Em entrevista coletiva, dirigen-
tes das duas empresas confirma-
ram que a Boeing será a respon-
sável pelas vendas, pelo marke-
ting e pela manutenção do car-
gueiro em três mercados consi-
derados chave: EUA, Reino Uni-
do e Oriente Médio.

O acordo firmado marca tam-
bém o aprofundamento da rela-
ção entre as duas companhias,

que colaboram desde 2012 em
áreas como pesquisa e desenvol-
vimento, segurança e desenvol-
vimento de biocombustíveis ae-
ronáuticos. A parceria deve ser
reforçada com o primeiro voo
do KC-390, previsto para 2014.
“Nosso vínculo com a Embraer
continua crescendo e demons-
tra nosso apego ao Brasil”, disse
Chris Raymond, vice-presiden-
te de Desenvolvimento de Ne-
gócios da Boeing Defesa.

A perspectiva da Embraer é de
que o cargueiro se encaixe em
um mercado de aviões de trans-
porte de médio porte, o que abri-
riaa perspectiva de venda de 700
aparelhos ao longo de uma déca-
da, entrando na disputa com o
C-130 Hercules, da americana
Lockheed Martin, concorrente
da Boeing no mercado local.

A nova parceria entre a Em-
braer e a Boeing geroupreocupa-
ções em Paris sobre as chances
da Dassault Aviation no FX-2, o
processo de compra de 36 caças
para a Força Aérea Brasileira
(FAB), do qual a companhia
francesa participa com o Rafale.
Seu maior rival é o americano
F-18 Super Hornet, da Boeing.
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Companhias brasileiras
têm 60% do custo ligado
ao dólar, que subiu 7%
em um mês, dificultando
a recuperação do setor

Desafio. “ Será preciso adotar novos procedimentos, num ambiente extremamente dinâmico”, diz Leonardo Pereira

Aline Bronzati
Gabriela Forlin

Em meio à deterioração do ce-
nário macroeconômico brasi-
leiro, que tem feito as candi-
datas à abertura de capital
reavaliarem suas estratégias,
a oferta pública inicial de
ações (IPO, na sigla em in-
glês) da CPFL Renováveis po-
de ser a única a sair do papel.

Isso porque a operação conta
com um instrumento de “garan-
tia firme de colocação” que, se-
gundo apurou o Broadcast, servi-
ço em tempo real da Agência Es-
tado, será dada pelo banco
BTG Pactual. Ou seja, caso o ce-
nário desfavorável pese e a de-
manda dos investidores não se-

ja suficiente, a garantia pode ser
exercida. “Faça chuva, faça sol,
a oferta da CPFL Renováveis
tem garantia firme de coloca-
ção e, por isso, deve sair”, avalia
uma fonte de mercado.

Na contramão da CPFL Reno-
váveis, que tenta abrir capital
pela segunda vez, a Votorantim
Cimentos optou por suspen-
der, por ora, seus planos. A justi-
ficativa, conforme fontes, é que
a operação foi adiada em função
das condições de mercado.
Além do cenário econômico, o
fato de o grupo Votorantim es-
tar enfrentando problemas so-
cietários também reduziu o ape-
tite dos investidores.

Oficialmente, a Votorantim
Cimentos ainda não se pronun-

ciousobrea decisão.Hoje,termi-
naria o prazo de reserva junto
aosinvestidores,sendoqueotér-
minodas apresentaçõesedapre-
cificaçãodas açõesestavaprevis-
topara amanhã.Oscoordenado-
res da oferta são BTG, Credit
Suisse, Itaú BBA, JPMorgan e
Morgan Stanley.

Incertezas. Há consenso entre
especialistas que os fatores do-
mésticos, como desvalorização
do real, inflação elevada, bolsa
em queda, entre outros, tendem
a impactar as demais ofertas que
estavam na fila. “A decisão das
empresas tem relação apenas
com o momento atual que, de
algumas semanas para cá, pas-
sou a ser de pessimismo e insta-

bilidade. A Bolsa veio derreten-
do e isso afugenta investidores”,
diz Flávia Turci, sócia-fundado-
ra da Turci Advogados, especia-
lista em mercado de capitais.

Segundo ela, não é surpresa
que os negócios venham andan-
do para trás. Enquanto o merca-
do não se acalmar, as ofertas
não devem decolar. “O merca-
do é quem dita (se as operações
seguem adiante), não a decisão
da Votorantim”, afirma Flávia.

Neste contexto, o mercado já
comenta a possibilidade de a ter-
ceira maior companhia aérea do
País, a Azul Linhas Aéreas, tam-
bém recuar na tentativa de cap-
tar R$ 1 bilhão em um IPO. O fe-
chamento das janelas, citado por
especialistas,podeimpactartam-

bém as ofertas subsequentes.
Atualmente, estão previstas

as ofertas da Klabin, Via Varejo e
MPX. O diretor geral da Klabin,
Fabio Schvartsman, já disse, em
teleconferência com analistas,
que a operação não será realiza-
da se o mercado não apresentar
as condições necessárias. Há
ainda a operação da Tupy, com-
panhia do setor de fundição,

que também pode não sair.
Caso sejam confirmadas as

suspensões do IPO da Votoran-
tim Cimentos e da Azul, subirá
para quatro o número de candi-
datas que recuaram na tentativa
de abrir capital em 2013. Antes,
Vix Logística e Cedae, empresa
estatal de saneamento do Rio, já
tinham cancelado ofertas.

Em comunicado, a Azul disse
que mantém a intenção de abrir
seu capital e que acompanhan-
do de perto o mercado para de-
terminar o melhor momento, “o
qual ainda não está definido”.
Procurada, CPFL Renováveis
não retornou até o fechamento
da edição. / COLABORARAM

WELLINGTON BAHNEMANN, LUCIANA

COLLET E ANDRÉ MAGNABOSCO

● Efeito no caixa

● Atraso
No Brasil, a divulgação de infor-
mações de ofertas de produtos
financeiros e de fatos relevantes
das companhias abertas é disci-
plinada pela Instrução 358,
editada há mais de dez anos.

Tema será incluído
no plano estratégico
do órgão regulador do
mercado de capitais para
os próximos dez anos

● Registro
A Raízen Energia, joint venture
entre Cosan e Shell, entrou com
pedido de regiro de companhia
aberta na CVM, para a categoria
B, que permite emissão de valo-
res mobiliários, exceto ações.

60%
dos custos das empresas aéreas
brasileiras são atrelados ao dó-
lar, como leasing e combustível

7%
é a valorização da moeda
americana em relação ao real
nos últimos 30 dias
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 19 jun. 2013, Economia & Negócios, p. B12.




