
‘Comou
semVarig,
aviaçãose
recuperará’
ParaopresidentedaGEnoBrasil, aLeide
Falênciasvai tornarosetormaissaudável

LEI DE FALÊNCIAS: “Se a concordata for
feita direitinho, sem esconder porcarias,
será muito saudável para o setor aéreo.”

VARIG: “O BB e a BR jogaram pesadís-
simo. Nós demos descontos, prazos.
Falta o governo fazer a sua parte.”

OTIMISMO – Silva acredita que a GE vai crescer 25% este ano no Brasil. Em 2004, cresceu 20%

GE E O BRASIL: “Jeff Immelt ficou muito im-
pressionado com o País, e isso irá se tra-
duzir em uma atenção maior da matriz.”

ENTREVISTA

Mariana Barbosa

Líder absoluta em motores de
aviação, a General Electric
acompanha de perto as turbu-
lências do setor aéreo brasilei-
ro. Responsável por requerer a
falência da Transbrasil e da
Vasp, em processos que ainda
caminham na Justiça, e tam-
bém por levar de volta cerca de
30 aviões da Varig há dois anos
por falta de pagamentos, a GE
aplaudiu a inclusão das empre-
sas aéreas na Lei de Recupera-
ção de Empresas, a nova Lei de
Falências.

Para o presidente da empresa
no Brasil, Alexandre Silva, se
bem aplicada, a lei poderá im-
pedir que as companhias aéreas
continuem operando mesmo
sob graves crises financeiras,
como acontece freqüentemente
no País. “Se a lei realmente ti-
ver esse enfoque de proteger as
duas partes (empresa e credor),
será muito saudável e vai evitar
que as empresas cheguem onde
chegaram no Brasil, onde conti-
nuam operando mesmo sem pa-
gar impostos ou fornecedores”,
afirma o executivo.

Ex-engenheiro de manuten-
ção com passagem pela Varig,
Silva está confiante na recupe-
ração do setor e acredita que lo-
go isso se traduzirá em mais
vendas e manutenção de turbi-
nas e em mais contratos de lea-
sing de aeronaves. “Com ou
sem Varig, a aviação vai se re-
cuperar. Qualquer que seja o
dia de amanhã, será um dia me-
lhor.” Na entrevista a seguir, o
executivo fala sobre a crise do
setor aéreo e também das expec-
tativas em relação ao País da-
quela que é uma das mais valio-
sas empresas do mundo, com
faturamento de R$ 150 bilhões.

Como o senhor vê a nova Lei de
Falências?
Se a concordata (recuperação ju-
dicial) for feita direitinho, com
mérito, vai ser muito bom para
o setor. Concordata não é lugar
para esconder porcaria. Nos Es-
tados Unidos, as empresas só en-
tram se o plano tiver mérito e só
saem se estiverem em uma situa-
ção que permita sair. Se a lei
realmente tiver esse enfoque de
proteger as duas partes (empre-
sa e credor), será muito saudá-
vel e vai evitar que as empresas
cheguem onde chegaram no
Brasil, onde continuam operan-

do mesmo sem pagar impostos
e fornecedores. Como elas não
podem pedir concordata, aca-
bam entrando em concordata
branca – sem supervisão da Jus-
tiça, sem transparência.

Como fez a Varig?
A Varig renegociou com todo
mundo, obteve descontos. Ou
seja, o credor teve tudo de ruim
que uma concordata tem, sem a
proteção judicial.

O que muda para a GE se a Va-
rig entrar em recuperação judi-
cial dentro da nova lei de falên-
cias?
Ninguém sabe o que vai aconte-
cer com a nova lei. O problema
da Varig, se você olhar os núme-
ros, não está na dívida com a
GE. Isso é mixaria. O problema
é a dívida que eles têm com o
governo.

Por outro lado, a GE é a empre-
sa que mais pede falência de
companhias aéreas no Brasil...
Temos como obrigação prote-
ger o direito dos nossos acionis-
tas. Pedimos falência de algu-
mas empresas porque não paga-
ram, não deram satisfação. A
GE não gosta de pedir falência.

No caso da Vasp, os pedidos de
falência foram suspensos. A
GE pretende entrar com novo
pedido? Qual o valor da dívida?
A gente não se sente confortá-
vel para divulgar. Mas é uma dí-
vida antiga. Não temos um rela-
cionamento com a Vasp há pelo
menos cinco anos. Essa não é a
coisa que mais nos preocupa no
momento.

E o pedido de falência da Trans-
brasil?
É um assunto polêmico, prefiro
não comentar.

No caso de uma recuperação ju-
dicial da Varig, há margem para
renegociação da dívida?
Já fizemos umas 7 negociações
com a Varig nos últimos 10
anos. Nos sentimos absoluta-
mente confortáveis em dizer
que temos procurado ajudar a
empresa. Hoje, a dívida com a
GE é menos de US$ 150 mi-
lhões, menos de 10% da dívida
total da empresa. Há três anos
não era assim. O Banco do Bra-
sil e a BR Distribuidora reduzi-
ram barbaramente a exposição
à Varig. Jogaram pesadíssimo.
Nós demos desconto, prazos, re-
negociamos. Falta o governo fa-
zer a parte dele.

Por que tanta preocupação
com a Varig?
Não fosse pelo fato de ser tão di-
fícil uma outra empresa assumir
as linhas internacionais, essa
preocupação do governo não
existiria. A Varig gera US$ 1 bi-
lhão de receita para a balança co-
mercial brasileira e o governo
não gostaria de ver isso na mão
das estrangeiras. Mas se a Varig
fechar hoje, a concorrência to-
ma conta do mercado domésti-
co com muita facilidade. No
mercado internacional, sem a in-
fra-estrutura da Varig, é mais di-
fícil. E o Brasil precisa de uma
empresa internacional forte.

A TAM ou a Gol não teriam inte-
resse?
É muito caro montar uma estru-
tura para operação internacio-
nal. A TAM começou, mas vol-
tou atrás e hoje só faz Paris e
Miami. As empresas só querem
voar internacional se pegarem o
bonde andando, como a Varig
pegou com a Panair.

A aviação está em crise no mun-
do todo. Por quê?
Guerra do Golfo, 11 de Setem-
bro, terrorismo, tudo isso gerou
uma exigência de equipamen-
tos de segurança brutal. Uma
porta blindada de uma cabine
de piloto, por exemplo, custa
US$ 1 milhão. Some-se a isso a
alta do petróleo e a queda dos
preços das tarifas. A indústria
do turismo é uma das maiores
do mundo e quem a viabiliza é a
aviação. Só que a aviação está

perdendo dinheiro. Claro que
tem gente ganhando. Mas, de
modo geral, está longe de ser lu-
crativa. É um setor que ainda
não encontrou seu equilíbrio.
Tem empresas bem sucedidas,
mais novas, que foram criadas
com filosofia diferente, de bai-
xo custo. E as antigas, que vi-
viam em uma outra época, não
conseguem se adaptar rapida-
mente.

As antigas estão fadadas a de-
saparecer?
Estão fadadas a ter um período
complicado pela frente. Algu-
mas vão sobreviver, fazendo
uma série de ajustes, outras
não...

Os custos no Brasil são maio-
res, a ponto de tornar a ativida-
de ainda menos lucrativa?
Alguns custos, como combustí-

veis e tarifas aeroportuárias,
são maiores, outros não. Mas o
Brasil não pode abrir mão de
ter uma aviação de Primeiro
Mundo.

Para isso, algumas empresas
vão morrer no caminho?
É o que está acontecendo. Trans-
brasil, Vasp, dificuldades na Va-
rig. Gol nascendo.

Há espaço para mais compa-
nhias aéreas no Brasil?
Acho que já tem bastante. Não
há mercado para cinco empre-
sas grandes.

Se houvesse mais competição,
com tarifas mais baixas, não ha-
veria mais gente viajando no
Brasil? Ou os custos da avia-
ção não se sustentam com
mais competição?
Não sustentam. A aviação é um

negócio complicado. Não faz
sentido ter uma indústria tão in-
tensiva em capital, tecnologia e
mão-de-obra especializada com
uma barreira de entrada peque-
na. As novas empresas come-
çam com custos mais baixos,
oferecendo descontos, mas dali
a alguns anos a conta não fecha.
Há vários exemplos nos EUA
de empresas que nasceram e
morreram num curto espaço de
tempo.

Isso acontece porque os cus-
tos de manutenção dos aviões
são crescentes?
Não é uma questão de custo,
mas de fluxo de caixa. O custo,
na verdade, é altíssimo desde o
começo. No início de operação
de um avião novo, as empresas
deveriam fazer reserva para sua
manutenção futura, mas não fa-
zem, preferem dar descontos.

É uma atividade na qual as es-
treantes levam vantagem.
Sim. Elas entram dimensiona-
das e estruturadas para o mo-
mento.

Seria então uma indústria de
empresas que nascem e mor-
rem?
É uma boa pergunta. Há algu-
mas teorias sobre isso. Tem gen-
te que diz que as velhas vão
morrer pois não têm como se
ajustar à realidade. Acredito
que isso depende do grau de re-
gulamentação e de concorrên-
cia em cada País. Aqui no Bra-
sil, por exemplo, as leis não te
permitem fazer determinadas
mudanças, como redução de sa-
lário. Se você opera há 50 anos,
não dá para abaixar o salário da
turma. Já as companhias mais
novas pagam salário de merca-
do. Nos Estados Unidos, por ou-
tro lado, as empresas conse-
guem negociar redução salarial
com os sindicatos.

Qual a importância do setor aé-
reo brasileiro para a GE?
É importantíssimo. Temos no
Brasil todos os grandes 11 negó-
cios da GE, e a aviação foi nos-
so principal negócio em termos
de volume no ano passado. Foi
o maior na área industrial (revi-
são de turbinas) e também na
área financeira (leasing de
aviões). O Brasil tem uma frota
razoável e é um mercado cres-
cente. Não posso revelar os nú-
meros, mas dentro dos negócios
de aviação da GE no mundo, o
Brasil sem dúvida aparece no
nosso radar.

Como a GE vê o cenário ma-
croeconômico do País?
Este será um ano muito bom.
Crescemos 20% no ano passa-
do e esperamos crescer 25% es-
te ano. Acreditamos que, de fa-
to, o País crescerá de 3% a 4%
este ano e que continuará cres-
cendo. O Jeffrey Immelt (presi-
dente mundial da GE) ficou
muito impressionado com o
Brasil durante a visita que ele
fez no início do ano, quando es-
teve com o presidente Lula,
com alguns ministros e tam-
bém com vários industriais. E
não só com as perspectivas de
curto, mas sobretudo de longo
prazo.

Isso irá se traduzir em mais in-
vestimentos?
Posso garantir que a visita e a
impressão que ele teve irão se
traduzir em uma atenção muito
maior da matriz. E isso já está
acontecendo. Tem mais gente
(da matriz) visitando, fazendo
perguntas, levantando dados.
No ano passado não tinha isso.
O Jeff deu o recado para a tur-
ma e a turma é obediente.

Aumentando o volume de negó-
cios da GE, o setor aéreo vai re-
duzir em importância?
Não, pelo contrário, esperamos
que aumente. A Embraer está
aumentando negócios com esse
avião novo (EMB 190). Com
ou sem Varig, a aviação vai se
recuperar. Não há como ficar
do jeito que está. As empresas
precisarão renovar frota... Qual-
quer que seja o dia de amanhã,
será um dia melhor.●

DIVULGAÇÃO

Alexandre da Silva, Presidente da GE do Brasil
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