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Chevron compra a
Unocal por US$ 18 bi

BRAvai estimularconcorrência
Ingressoda empresa naPonte Aérea deve reduzir preços

Disque-Tecnologia
tiradúvidas de micros
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EMPURRÃO – Ministro Alencar teria recomendado à Varig e à Fundação que procurassem a Gol, presidida por Constantino Júnior (foto)

Gol voa alto e faz proposta
para comprar a Varig
Sugestão teria partido do ministro da Defesa, mas empresa nega que esteja negociando

Alugueldecarrosaumentaem
2004esetor faturaR$2,68bi
Unidas e Budget preparam novas lojas e mudanças no sistema de franquia

LOCADORAS

Daniel Hessel Teich
Renata Stuani

O setor de locação de automó-
veis foi um dos grandes benefi-
ciários da retomada econômica
no ano passado. Segundo dados
da Associação Brasileira das
Locadoras de Automóveis
(Abla) divulgados ontem, o fa-
turamento cresceu 14% e che-
gou a R$ 2,68 bilhões, enquan-
to a frota aumentou 12% e o nú-
mero de usuários, 16%. É um
mercado em efervescência, em
que as empresas estão apostan-
do pesado para expandir os ne-
gócios.

A Unidas, uma das maiores
locadoras de automóveis do
País, começa hoje um ambicio-
so programa que pretende do-
brar o número de lojas no Bra-
sil. A locadora, comprada há

três anos pelo grupo português
SAG, planeja abrir nos próxi-
mos três anos cem franquias.
Atualmente, o grupo tem 110 lo-
jas, metade delas nas mãos de
franqueados. Para realizar a em-
preitada, a Unidas deve investir
R$ 10 milhões na abertura das
12 primeiras lojas, o que deve
ocorrer ainda este ano.

O sinal verde para a expan-
são da Unidas ocorreu no mes-
mo dia em que foram abertas as
primeiras quatro lojas brasilei-
ras da locadora Budget, em São
Paulo e no Rio. A Budget já
operou no País na década de 80
e agora volta pelas mãos do em-
presário Afonso Celso de Bar-
ros Santos, que também repre-
senta no País outra locadora
americana, a Avis.

Para chegar à meta de 200 lo-
jas espalhadas no Brasil, a Uni-
das se propõe a mudar radical-
mente o sistema de franquia, re-

duzindo drasticamente o custo
de abertura de um negócio com
a marca da empresa. A expecta-
tiva é que as primeiras lojas
com o novo sistema comecem a
funcionar em julho.

A novidade do novo formato
de franquias da Unidas é que o
franqueado não será o dono da
frota de automóveis de sua loca-
dora. Os carros pertencerão à
Unidas, que pretende comprar
6 mil novos automóveis até
2008. O franqueado pagará
uma taxa pelo uso do carro e in-
vestirá cerca de R$ 220 mil na
abertura do negócio, instalado
em imóveis alugados. A empre-
sa calcula que hoje seja necessá-
rio pelo menos R$ 1 milhão pa-
ra se montar uma locadora com
25 automóveis, valor que consi-
dera um entrave à sua expan-
são.

“Pelo perfil que nosso negó-
cio tinha até agora, a franquia

era destinada basicamente a um
investidor que tivesse um gran-
de volume de recursos para in-
vestir ou que fosse do ramo, co-
mo um dono de concessioná-
ria”, explica Luís Branco de
Sousa, diretor executivo da Uni-
das. “Não havia espaço para o
pequeno empreendedor, que
queria tocar um negócio, mas
não tivesse tanto dinheiro”.

A Budget mantém o tradicio-
nal sistema em que o franquea-
do adquire a própria frota. Even-
tualmente, pode oferecer a inter-
mediação de condições mais
vantajosas nas montadoras.

A grande promessa da Bud-
get é outra: atrair os clientes
com o preço das locações.“Sere-
mos a Gol da locadoras”, disse
Barros Santos, em referência à
companhia aérea que opera no
segmento de baixo custo. “Va-
mos usar a estrutura da Avis e,
com isso, conseguiremos redu-

zir em 10% o valor das tarifas”.
O projeto de expansão tam-

bém é ambicioso. Barros San-
tos espera abrir dez lojas até o
fim do ano e até 2010 se trans-
formar em uma das três gran-

des da locação de automóveis
no Brasil. “A Budget já uma
das quatro maiores do mundo e
domina o mercado em um terço
dos países onde está instalada”,
explicou.●

AVIAÇÃO

Mariana Barbosa

A Gol Linhas Aéreas apresentou
uma proposta para a aquisição da
Varig, informou uma fonte na em-
presa em crise. O presidente da
Varig, Carlos Luiz Martins, este-
veontem pelamanhãemSão Pau-
lo para uma reunião com o presi-
dente da Gol, Constantino de Oli-
veira Junior, para tratar do assun-
to. Procurada, aGol negaque este-
ja em negociação com a Varig.

Este é um dos quatro principais
projetos sob análise do Conselho
de Curadores da Fundação Ruben
Berta (FRB), controladora da Va-
rig. Com sete representantes, o
conselhoequivale emuma empre-
sa privada aos acionistas.

Além da proposta da Gol, que
enfrenta muita resistência na Fun-
dação,umadaspropostasmais co-
tadas é a de um grupo de investi-
dores portugueses. Os investido-
res, cujos nomes não foram reve-
lados, foram encontrados no mer-
cado pela Planner Investment
Banking, corretora contratada pe-
la própria Varig. Conforme reve-
lou na semana passada ao Estado
o executivo Maurício Quadrado,
que está conduzindo as negocia-
ções com os portugueses, as con-
versas estariam bastante avança-
das e sua expectativa era fechar
negócio até amanhã.

As outras duas propostas são
aquelas apresentadas pelos empre-
sários Nelson Tanure, do Jornal
do Brasil, e German Efromovich,
da aéreaOceanAir. Defendidape-
lo presidente da Varig, a proposta
de Tanure enfrenta resistência no
governo. “O governo quer uma
solução de mercado, mas não
quer o Tanure. E cria resistência
para todas as propostas”, afirmou
a presidente do Sindicato Nacio-
nal dos Aeronautas, Graziella Ba-
ggio. Segundo ela, “nenhuma das
propostas é boa para os trabalha-
dores”. Para o trabalhador, diz
ela, “o melhor seria o governo ne-
gociar as dívidas (da Varig).”

Segundo fontes no mercado, as
conversas entre a Gol e a Varig
surgiram depois que o vice-presi-
dente e ministro da Defesa, José
Alencar, recomendou à direção
da Varig e da Fundação, durante
reuniãoemBrasília, queprocuras-
se a Gol e a TAM.

Com apenas quatro anos de
existência, a Gol detém mais de
20% do mercado doméstico e é
considerada a companhia aérea

mais eficiente do País. A em-
presa faturou R$ 1,96 bilhão
no ano passado, quando obte-
ve um lucro de R$ 317,5 mi-
lhões. A Varig tem um fatura-
mento da ordem de R$ 8 bi-
lhões e acumula uma dívida de
R$ 6,5 bilhões, além de R$ 3
bilhões em contingências.

As duas empresas têm em
comum o fato de operarem
com aeronaves Boeing. A
TAM, que em 2003 estava em
intensas negociações para uma
eventual fusão com a Varig,
tem uma presença internacio-
nal, mas opera com uma frota
formada majoritariamente por
aeronaves Airbus.

Qualquer que seja a propos-
ta escolhida, ela terá de ser
aprovada pelo Colégio Delibe-
rante, grupo de 165 funcioná-
rios eleitos diretamente por
seus pares no grupo Varig e
que são responsáveis, por sua
vez, por eleger os curadores. A
expectativa é de que na próxi-
ma semana seja realizada uma
assembléiapara analisar as pro-
postas.●

Fornecedores
daMercedes
tambémvão
fechar fábricas

OUTRO FOCO – Sousa, da Unidas, quer atrair empreendedores
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Aentrada da empresa de vôos fre-
tados BRA no mercado de vôos
regulares, especialmente na ponte
aérea Rio-SãoPaulo, vai ser bené-
ficapara o consumidor e estimula-
rá a livre competição. A avaliação
é de especialistas do setor aéreo,
para quem a companhia pode
“roubar” alguns pontos de partici-
pação de mercado da Varig.

ABRArecebeuna semanapas-
sada autorização do Departamen-
to de Aviação Civil (DAC) para
operar vôos regulares eplaneja es-
trear na rota mais rentável da avia-
ção comercial brasileira em maio,
com passagens que custarão entre
R$ 129 e R$ 169, conta o presi-
dente da companhia, Humberto
Folegatti.

Do Aeroporto de Congonhas,
que será a sua principal base de
operações, a empresa quer voar
para as principais capitais do País,
comoPortoAlegre,Brasília,Vitó-
ria, Belo Horizonte e Curitiba.

“A Varig está perdendo partici-
pação e o mercado está aquecido.
Vai ter espaço para a BRA entrar,
sim. A queda gradual de espaço
da Varig é irreversível até que ela
ajeite a sua situação financeira”,
avalia o consultor de aviação da
Pentágono, Marcelo Ribeiro. No
ano passado, segundo o DAC, a
participação de mercado da Varig
recuou, ficando em 31,09%, ante
33,59% em 2003. De janeiro a fe-
vereiro, no entanto, a fatia da em-
presa passou de 29,73% e, no ano
passado, para 31,14%.

PortoVelho, RioBranco, Cuia-
bá, Campo Grande e Manaus

completarão os vôos regulares
da BRA, que voa hoje para 28
destinos. A empresa, que tem
9 aviões, planeja trazer outros
10, num investimento que po-
de chegar a US$ 7 milhões.

Nomercado externo, a com-
panhia quer voar regularmente
paraPortugal,Espanha, Holan-
da e Inglaterra. Para esse proje-
to, que ainda precisa ser apro-
vado, Folegatti pretende trazer
4 aviões de grande porte nos
próximos 2 anos, num investi-
mento de US$ 8 milhões. “A
BRA está pisando muito no
acelerador no mercado exter-
no. Ao fazer fretamentos e
vôos regulares, ela está compe-
tindo com ela mesma. A em-
presa precisa definir o que vai
ser”, diz Paulo Sampaio, espe-
cialista em aviação.●

AUTOMÓVEIS

Cleide Silva

NorastrodoanúnciodaMercedes-
Benz feito na sexta-feira, de parar
a produção do Classe A em Juiz
de Fora (MG) e de não fabricar o
SmartFormore, empresas deauto-
peças também anunciam a desati-
vação de suas operações. Thys-
senKrupp, Johnson Controls,
Lear,AethraeDecoma/Magnaco-
municaramaoSindicatodosMeta-
lúrgicos a suspensão de atividades
e dispensa de trabalhadores nas
próximas semanas.

Asautopeças inauguraramope-
rações de montagem no comple-
xodaMercedes-Benzpara abaste-
cer o Classe A, que vai sair de li-
nhaemagosto. Juntas, elas empre-
gam mais de 200 pessoas. Algu-
mas já haviam acertado o forneci-
mento para o Formore, como a
Magna,queproduziriaa tampa tra-
seira do veículo.

Com a suspensão dos dois veí-
culos, o futuro da fábrica, inaugu-
rada em 1999, está ameaçado. A
Mercedes-Benzdizqueanalisaou-
tros projetos, mas até o presidente
do Sindicato dos Metalúrgicos de
JuizdeFora,GeraldoWerneck, te-
me pelo desfecho. “Ouvimos essa
conversa há vários anos.”

Osindicalista aguardapara sex-
ta-feira uma audiência pública
com representantes dos governos
estadual, municipal e da empresa
para tentar obter uma garantia de
que a fábrica não será desativada.
Os cerca de 1,1 mil funcionários
diretos da montadora trabalham
hoje quatro dias por semana e têm
garantia de emprego até fevereiro.

A Secretaria de Indústria e Co-
mércio de Minas aguarda a deci-
são da empresa sobre o estudo de
um novo projeto. O governo não
divulgaovalor de subsídios dados
ao grupo na época da instalação,
que incluíram terreno, serviços de
infra-estrutura e incentivos fiscais.

Segundo o membro brasileiro
do Comitê Mundial da Daimler-
Chrysler,WalterSanches, aomes-
mo tempoemquecancelaumpro-
jeto no Brasil, o grupo anuncia a
produção de um utilitário peque-
nonaAlemanha.Para produzir es-
se veículo, a montadora negocia
com os trabalhadores jornada ex-
tra aos sábados. “Aqui os funcio-
nários trabalham 20 horas por se-
mana e há risco de fechar a fábri-
ca; por que o projeto não pode ser
feito no Brasil?”, questiona.

Este é o segundo anúncio de
fim de produção de um modelo
considerado de mais luxo no País.
A Audi deixa de produzir, em
2006, o A3 na fábrica conjunta
com a Volkswagen no Paraná.●
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