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Têxtil. Feira chinesa é vista como
‘provocação’ e será alvo de protesto
www.estadao.com.br/e/chinaNegócios

Impasse sindical
trava integração
de Azul e Trip

Marina Gazzoni

A Comgás utilizará os R$ 540
milhões captados no fim de se-
tembro com a emissão de de-
bêntures para ampliar sua rede
de cobertura. A companhia pre-
tende construir 1,2 mil quilôme-
tros de rede e investir R$ 870
milhões em 2013, em um esfor-
ço para ampliar sua participa-
ção no mercado residencial. “O
investimento será para assen-
tar tubo no chão e conectar no-
vos clientes à rede”, disse o pre-
sidente da Comgás, Luis Henri-
que Guimarães.

Os recursos serão usados pa-
ra investimentos previstos en-
tre 2013 e o primeiro semestre

de 2015. A companhia também
usará crédito do Banco Nacio-
nal de Desenvolvimento Econô-
mico e Social (BNDES) para fi-
nanciar os investimentos.

Hoje, a Comgás tem 1,3 mi-
lhão de clientes na sua área de
cobertura, que reúne cerca de 9
milhões de domicílios. A venda
de gás residencial, um negócio
com margens superiores ao gás
industrial, representa apenas
4% do volume comercializado

pela empresa. O segmento in-
dustrial é líder no consumo da
Comgás, com 70% do volume
vendido. “Temos muito espaço
para crescer. Só temos 20% de
participação no mercado de gás
residencial”, disse Guimarães.

Segmentação. A troca no con-
trole da Comgás, que foi adquiri-
da pela Cosan no ano passado,
trouxe mudanças na gestão da
distribuidora de gás natural. Há

um mês, a sede da empresa
mudou para o mesmo edifí-
cio que estão os escritórios
de Cosan, Raízen e Rumo Lo-
gística. “Com o controlador
no mesmo prédio, a gestão fi-
cou mais simples e ágil”, dis-
se Guimarães. O antigo dono
era o britânico BG Group.

Os planos de investimen-
tos não foram alterados com
a troca do controlador, mas a
companhia passou a segmen-
tar mais os negócios. Cada
área ganhou um plano de
marketing e vendas. “Esta-
mos, por exemplo, trabalhan-
do com a oferta de forno a gás
para pizzarias”, disse o presi-
dente da Comgás.

A empresa também inves-
tiu em uma oferta mais agres-
siva para tentar emplacar o
gás natural veicular (GNV).
A empresa colocou em agos-
to placas comparando o cus-
to por quilômetro rodado do
gás com a gasolina. Outra ini-
ciativa foi fechar parcerias
com 80 concessionárias da
região metropolitana de São
Paulo para oferecer a conver-
são para o gás no momento
da compra do veículo. /
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Comgás investe R$ 870 mi e quer
crescer no segmento residencial
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A proposta de equiparação sala-
rial de tripulantes da Azul e da
Trip foi recusada ontem em as-
sembleia do Sindicato Nacio-
nal dos Aeronautas (SNA), que
representa pilotos e comissá-
rios. A recusa do sindicato ocor-
re no mesmo dia em que as em-
presas receberam o aval da
Agência Nacional de Aviação Ci-
vil (Anac) para operar como
uma única companhia aérea e
usar o mesmo Certificado de
Operador Aéreo (COA), de
acordo com decisão publicada
no Diário Oficial da União.

Azul e Trip hoje tem pacotes
de remuneração diferentes e a
equiparação salarial é um dos
passos que ainda precisa ser de-
finido para a conclusão da fu-
são. A remuneração depende de
um salário base e um variável,
que são diferentes nas empre-
sas. A Azul, por exemplo, paga
adicional de periculosidade e a
Trip não. Uma calcula o salário
variável com base em horas voa-

das e a outra por quilômetro.
No fim das contas, os traba-

lhadores da Trip tinham uma re-
muneração maior, diz o sindica-
to. “A proposta da Azul traria
uma queda de rendimentos pa-
ra os pilotos da Trip em algu-
mas situações, como em perío-
dos de baixa produtividade”,
disse o presidente do SNA, Mar-
celo Ceriotti.

Segundo ele, se a empresa
não fizer uma contraproposta,
a decisão será da Justiça do Tra-
balho. Procurada, a Azul não co-
mentou a questão.

A fusão de Azul e Trip foi
anunciada em maio de 2012 e
aprovada pelo Conselho Admi-
nistrativo de Defesa Econômi-
ca (Cade) em março deste ano.

Para o passageiro, as compa-
nhias já se integraram – os voos
de Azul e Trip são vendidos no
mesmo site e o nome Azul pre-
valeceu. Mas, para a Anac, elas
ainda funcionavam como duas
empresas separadas, com tripu-
lação e frota próprias. Com
COAs diferentes, um piloto da
Trip não pode voar um avião da
Azul. Com isso, a empresa preci-
sa manter duas escalas de voos
e deixa de aproveitar sinergias
da fusão. /M.G.

Josette Goulart

O Bradesco divulgou ontem
um lucro de R$ 9 bilhões no
ano até setembro – R$ 3 bi-
lhões só no terceiro trimes-
tre. O resultado trimestral é
7% maior do que o do mesmo
período do ano passado e foi
marcado pela queda da ina-
dimplência e expansão da car-
teira de crédito que em 12 me-
ses está 11% maior. Mas o cres-
cimento é conservador, se le-
vado em conta que há três
anos as operações cresciam a
um ritmo de 20%. Importan-
te também notar que o banco
está crescendo calcado em ga-
rantias, como crédito imobi-
liário e consignado.

“Certamente tivemos uma
notável disposição no controle
de nossos custos operacionais,
o que revela a disciplina de toda
a administração em torno dos
desafios corporativos que estão
em nosso radar. A saúde da car-
teira de crédito é outro ponto
prioritário da gestão”, disse o
presidente do banco, Luiz Car-
los Trabuco Cappi.

A expectativa do banco é que
o quarto trimestre seja melhor,
mas mesmo assim o diretor exe-
cutivo Luiz Carlos Angelotti
mantém a previsão revista para
baixo no segundo trimestre: o
ano deve terminar com uma al-
ta de 11% no crédito,

Os analistas do Goldman
Sachs ponderam, entretanto,
que o crescimento dos emprés-

timos permanece em ritmo len-
to. Se comparado com o segun-
do trimestre do ano a expansão
foi de apenas 2%. Para as peque-
nas e médias empresas, cresceu
1,6% e para as grandes foi de
1,1%. O analista Luís Santacreu,
da Austing Rating, diz que o ban-
co está mantendo a prudência e
a seletividade e está com sua car-
teira de crédito em expansão
nas linhas que trabalham com
mais garantias para evitar que
cresça a inadimplência.

No caso das empresas, por
exemplo, os maiores crescimen-
tosse deram nas linhas de expor-
tação e do plano empresarial de

financiamento imobiliário.
“Do lado da receita, continua-

mos a explorar preferencial-
mente oportunidades que vis-
lumbremuma expectativa de re-
lacionamento de longo prazo
com os clientes, como o finan-
ciamento habitacional e crédi-

to consignado”, disse o presi-
dente do Bradesco, acrescen-
tando que o crescimento orgâni-
co é o caminho que tem se mos-
trado mais correto.

Neste terceiro trimestre, o ín-
dice de inadimplência caiu 0,5
ponto porcentual comparado
com o mesmo período do ano
passado e a provisão para deve-
dores duvidosos caiu pelo quin-
to trimestre consecutivo. Ange-
lottiprevê que osíndicesse man-
tenham pelo menos estáveis em
2014. O executivo do banco in-
formou, durante teleconferên-
cia, que, no longo prazo, a ina-
dimplência pode cair mais.

Quadro menor. Com a redução
dos spreads, que impuseram ga-
nhos menores aos bancos, a ins-
tituição tem feito esforços para
reduzir despesas. Desde março
do ano passado, o Bradesco cor-
tou ou congelou cerca de qua-
tro mil vagas, algo em torno de
3% de seu quadro atual de fun-
cionários. As despesas adminis-
trativas e com pessoal da insti-
tuição cresceram 3,1%, abaixo
da inflação do período e ficou
em R$ 6,977 bilhões. De acordo
com as notas explicativas do ba-
lanço do banco, as provisões pa-
ra processos trabalhistas cres-
ceram cerca de 18% e estavam

em 30 de setembro na casa dos
R$ 583 milhões. Em algumas ou-
tras despesas houve quedas ex-
pressivas, caso dos gastos com
treinamento que caíram quase
30% em relação ao mesmo pe-
ríodo do ano passado.

As contas com água, gás e
energia caíram cerca de 10% e
na área de comunicação fica-
ram 8% menores.

O controle de despesas do
banco está sólido, na visão de
alguns analistas, mas as recei-
tas de taxas estão mais fracas e
ficaram estáveis no trimestre,
comparado com o segundo tri-
mestre do ano.

Com inadimplência menor e expansão
do crédito, Bradesco lucra 7% mais
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Disciplina. ‘Tivemos uma notável disposição no controle de nossos custos’, diz Trabuco

Mercado financeiro. Em um balanço marcado pelo controle de despesas, banco registrou lucro líquido de R$ 3 bilhões no terceiro
trimestre; no período de um ano, a instituição reduziu em 3% o quadro de funcionários e cortou 30% dos gastos com treinamento

Combustível. Guimarães, da Comgás, tenta emplacar GNV

● Trabalhista
As provisões para perdas
com processos trabalhistas no
Bradesco cresceram
cerca de 18% no terceiro
trimestre, se comparado com
igual período de 2012

● Lucro do Bradesco cresce 7,1% no terceiro trimestre de 2013
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Hoje, a companhia tem
1,3 milhão de clientes em
sua área de cobertura,
que reúne cerca de
9 milhões de domicílios
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 22 out. 2013, Economia & Negócios, p. B12.




