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Empre s a s

ADRs da Kroton
O grupo educacional Kroton terá
recibos de suas ações (ADRs, na
sigla em inglês) negociados no
mercado de balcão da bolsa
americana. Cada ADR da Kroton
representará uma ação ordinária
e será negociado em Nova York
(EUA), sob o código KROTY. A
instituição depositária é o Bank
of New York Mellon e o banco
custodiante é o Itaú Unibanco.

Aquisição da Solvay
A belga Solvay anunciou a com-
pra da Chemlogics, fabricante
de produtos químicos para a in-
dústria de óleo e gás, por US$
1,345 bilhão. O negócio deve ser
concluído antes do fim do ano.
Solvay informou que, embora a
compra vá ser financiada com
recursos próprios, pretende
emitir aproximadamente € 1 bi-
lhão em bônus híbridos, que
fortalecerão o balanço da com-
panhia antes do refinanciamen-
to de compromissos com venci-
mento a partir de 2014.

Vodafone não quer TIM
A britânica Vo d a f o n e , uma das
maiores operadoras de telefonia
móvel do mundo, não estaria inte-
ressada em comprar a TIM, segun-
do a Reuters, que cita fontes não
identificadas. Por estar bastante
capitalizada, após vender a sua
participação na Ve r i z o n por US$
130 bilhões, a Vodafone era apon-
tada como uma das favoritas a
comprar a operadora brasileira. A
venda da TIM pode se tornar obri-
gatória, por questões regulatórias,
caso a Te l e f ó n i c a aumente a sua
participação na Telecom Italia,
controladora da brasileira. No Bra-
sil, a Telefónica já é dona da V i v o.

Relógio da Samsung
O relógio Galaxy Gear, da Sam -
sung, será o primeiro produto a
se beneficiar de uma habilitação
provisória relativa ao Processo
Produtivo Básico (PPB) no âmbi-
to da Lei de Informática.
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Av i a ç ã o Expansão no Brasil esbarra em aeroportos incapazes de receber os superjumbos

Emirates pede pista para crescer
João José Oliveira
De São Paulo

A dona da maior frota de aero-
naves Airbus-380, o maior avião
do mundo, diz que a infraestru-
tura aeroportuária brasileira, in-
ferior às de vizinhos como Chile e
Equador, está atrasando sua ex-
pansão no país. Para a Emirates, a
demanda nas rotas que ligam os
Emirados Árabes ao Brasil está
reprimida e poderia dobrar se
houvesse aeroporto capaz de re-
ceber os superjumbos.

“Temos demanda para aumen-
tar a oferta por meio de aeronaves
maiores, mas o Brasil ainda não
pode receber esses aviões”, disse
ao Va l o r o diretor-geral da com-
panhia dos Emirados Árabes, Ralf
Aasmann, alemão que mora no
Brasil há mais de 40 anos.

Por suas dimensões, os super-
jumbos demandam adaptações
nos aeroportos, como remoção
de obstáculos próximos à pista
devido ao tamanho das asas — a
envergadura da asa do A380,
com 80 metros, equivale a mais
que dois 737-700 emendados.

Cabe ao operador do aeropor-
to adaptar a infraestrutura e sub-
meter o pedido ao órgão regula-
dor, a Agência Nacional da Avia-
ção Civil (Anac). Com a privatiza-
ção de Guarulhos, o novo conces-
sionário, GRU Airport, entrou em
junho com o pedido de certifica-
ção do avião. A agência diz que
está analisando o pedido, sem
prazo para conclusão, que está li-
gada à reforma da pista, com iní-
cio previsto para o dia 15 deste
mês e 70 dias de obras.

A Emirates opera hoje 14 voos
semanais entre o país e os Emi-
rados Árabes — dois voos diá-
rios, um entre Dubai e São Pau-
lo, que usa o aeroporto interna-
cional de Guarulhos (SP), e ou-
tro entre Dubai e o aeroporto do
Galeão, no Rio.

As aeronaves usadas nessas ro-
tas, o Boeing 777-300ER e o 777-
200LR, podem transportar entre
266 e 442 passageiros, conforme
a configuração do avião. O que
dá à Emirates uma capacidade
potencial máxima que varia de
3,7 mil a 6,2 mil pessoas nos seus
14 voos semanais. Já o A-380,
que transporta até 517 pessoas,
poderia elevar essa capacidade
potencial para além dos 7,2 mil
passageiros semanais. O proble-
ma é que essa aeronave não po-
de pousar no Brasil — assim co-
mo o modelo 747-8, da Boeing,
com 400 a 500 assentos.

O diretor-geral da Emirates diz
que esse gargalo só não tira o
Brasil dos planos de crescimento
das aéreas internacionais porque
o país é o maior mercado da
América do Sul. “Para a estratégia
de uma empresa global, caso da
Emirates, ter presença na Améri-
ca do Sul é fundamental. E o Bra-
sil é o [mercado] mais importan-
te. A infraestrutura no Chile e até

no Equador estão melhores, mas
são mercados pequenos.”

Aasmann aponta que o trans-
porte de cargas da empresa este
ano para o Brasil cresceu mais de
30%, com o aumento de três para
quatro voos semanais. Dados da
Câmara de Comércio Árabe Bra-
sileira-Brasil mostram que o Bra-
sil representa 37% das trocas co-
merciais entre Dubai e a América
Latina. E nos primeiros cinco me-
ses de 2013, o comércio bilateral
entre brasileiros e Emirados Ára-
bes cresceu 37%, a US$ 1,6 bilhão.

Em 2013, o número de brasilei-
ros passando pelo aeroporto in-
ternacional de Dubai cresceu 61%
em relação a 2011, atingindo a
casa de 300 mil passageiros. Foi
por ter essa demanda no radar,
que a Emirates já negociava há
três anos a possibilidade de voar
para Guarulhos com o A380.

Segundo o diretor-geral da
empresa no Brasil, a falta de in-
fraestrutura não é o único fator
que explica o crescimento limi-
tado da participação do país na
receita global da Emirates, que
faturou US$ 21,1 bilhões no ano
fiscal encerrado em maio de
2013, 14,7% mais que na tempo-
rada anterior.

Aasmann cita ainda a malha aé-
rea como ponto negativo. Segun-
do ele, a malha aérea brasileira es-
tá desequilibrada, sobrecarregan-
do o aeroporto de Guarulhos (SP).

Mas o executivo admite que a
relevância do Brasil para a estra-
tégia da Emirates é grande o su-
ficiente para justificar uma en-
trada da companhia no capital
de uma aérea local, no longo
prazo. “Não há limites para a
Emirates”, diz Aasmann.

Ele afirma que essa possibili-
dade pode ser levada em conta
caso o governo flexibilize o limi-
te de participação estrangeira
nas aéreas locais — hoje em 20%
—, algo que está em discussão no
Congresso. Com assento no con-
selho de uma empresa, a Emira-
tes poderia influenciar na malha
doméstica e atender mais ade-
quadamente os passageiros in-
ternacionais, diz Aasmann.

O modelo comercial da Emira-
tes, baseado em investimento di-
reto do único controlador, o go-
verno de Dubai, tem sustentado
ganhos líquidos por 25 anos se-
guidos. No último exercício fis-
cal, encerrado em maio passado,
o lucro líquido da companhia aé-
rea atingiu US$ 622 milhões, 52%
superior à temporada anterior.
Os 39,4 milhões de passageiros
transportados superaram em
16% o total em 2011/2012.

A frota da Emirates, de 194
aviões de passageiros e mais 11
cargueiros, tem 37 unidades do
A380-800 — a maior desse tipo
de avião no mundo. As enco-
mendas somam 188 aeronaves,
somando ordens de US$ 71 bi-
lhões, sendo 53 unidades dos
A380-800.

Airbus invade espaço da Boeing no Japão
Jennifer Thompson, Michael
Stothard e Andrew Parker
Financial Times, de Tóquio, Paris e
Lo n d re s

A Airbus anunciou ontem enco-
menda histórica de aviões no valor
US$ 10 bilhões no Japão, contrato
que representa um grande golpe
para a Boeing, há muito tempo do-
minante no mercado japonês de
aeronaves de passageiros.

A Japan Airlines (JAL) assegurou
que sua primeira encomenda de
aviões da Airbus não tem relação
com os problemas do Dreamliner,
da Boeing, que tem a empresa aé-
rea japonesa como uma das maio-
res operadoras, embora alguns
analistas tenham dito que esse se-
ria o motivo para o contrato.

É o segundo contratempo da
Boeing na Ásia nas últimas sema-
nas. A Coreia do Sul reabriu a dis-
puta por contrato de US$ 8 bilhões
em jatos de combate que a empre-
sa militar e aeroespacial america-
na esperava vencer. O contrato
passará por nova licitação.

A JAL, cuja frota de 214 aviões é
composta em sua maioria por mo-
delos da Boeing, acertou a compra
de 31 aviões A350, de fuselagem
ampla, com dois corredores de
passageiros, da Airbus, com valor
de catálogo de US$ 9,5 bilhões.

É a maior encomenda de uma
empresa aérea japonesa à Airbus.
O modelo A350 é a principal res-
posta da fabricante europeia ao
Dreamliner, de voos de longa dis-

tância. “É um contrato histórico,
porque é o primeiro com a Japan
Airlines”, disse o executivo-chefe
da Airbus, Fabrice Brégier, que es-
pera ver este acordo como o início
de um longo relacionamento.

O presidente da JAL, Yoshiharu
Ueki, disse que a escolha da Air-
bus “não teve nada a ver” com os
problemas do Dreamliner. A JAL
é a segunda maior operadora do
Dreamliner, o mais novo e mais
moderno avião de passageiros da
Boeing, mas que sofreu reveses.

Em janeiro, a frota mundial do
avião ficou temporariamente pa-
ralisada, depois de as baterias de
dois Dreamliners – um deles da JAL
– terem se queimado. “A encomen-
da, presumimos, é consequência
dos contratempos [com o Dream-
liner] e do desejo da Japan Airlines
de diversificar sua frota além da
Boeing”, disse o analista Christo-
phe Menard, da Kepler Cheuvreux.

As empresas aéreas casa vez
mais optam por ter frotas de longa
distância com aviões da Airbus e
Boeing, em vez de limitar-se a ape-
nas um fabricante, tendência que
poder dar ao grupo europeu mais
oportunidades no Japão.

Além de ser a principal forne-
cedora da JAL, a Boeing predomi-
na na All Nippon Airways, a outra
empresa de voos de longa distân-
cia no Japão, que estuda alternati-
vas para renovar sua frota de
aviões de fuselagem grande.

“[A encomenda da JAL] é uma
grande vitória para a Airbus”,

disse o analista Olivier Brochet,
da Exane BNP Paribas. “Ta m b é m
lhes dá a oportunidade de apro-
veitar esse triunfo e vender mais
de sua linha de produtos no Ja-
pão nos próximos anos.”

A Airbus e a Boeing gozam de
um duopólio no segmento de
aviões para mais de cem passagei-
ros e, em termos gerais, dividem o
mercado mundial. No Japão, en-
tretanto, a Airbus tem participa-
ção de mercado estimada em 10%,
embora algumas das empresas aé-
reas do país, como a ANA, operem
o A320, avião do grupo com um
corredor para passageiros.

A Boeing comunicou que “res -
p e i t a” o acordo da JAL com a Air-
bus, mas que estava “desaponta -
d a”. “Construímos um longo re-
lacionamento com a Japan Airli-
nes ao longo dos últimos 50
anos e buscamos continuar com
nossa parceria no futuro”.

Alguns analistas disseram que
a Boeing tem uma posição mais
forte no segmento de aviões de
fuselagem grande, com duas tur-
binas, porque oferece mais alter-
nativas às empresas aéreas.

A Boeing planeja três versões
para o Dreamliner, além de uma
atualização do modelo 777, tam-
bém de fuselagem grande, que
teria duas variantes. Em contras-
te, a Airbus planeja três versões
do A350. A empresa tem enco-
mendas para 979 Dreamliners,
enquanto a Airbus tem 756
para o A350.

LEONARDO RODRIGUES

Aasmann, da Emirates, que opera a maior frota de A380-800 do mundo: “O Brasil ainda não pode receber esses aviões”
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