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AmBevtemlucro354,7%
maiornotrimestre
Altastemperaturaseaumentoda
rendapuxaramvendadecervejas
erefrigerantesqPÁG.B19

Eletropaulo lucra
R$16,6milhões
AEletropaulo saiu deumpre-
juízodeR$ 16,697milhõesno
primeiro trimestre de 2005
para lucro líquido deR$
25,085milhõesnomesmope-
ríododeste ano. A receita líqui-
da caiu0,47%, paraR$ 1,980
bilhão, e o resultadobruto su-
biu61,31%, paraR$347,426
milhões.A linha financeira lí-
quidanegativa aumentou
15,86%,paraR$ 121,653mi-
lhões, e o resultadooperacio-
nal subiu 104,54%, paraR$
225,773milhões.

ENERGIA

LucrodaAcesitacai
noterceirotrimestre
AAcesita registrou lucro líqui-
dodeR$ 125,845milhões no
primeiro trimestre, oque repre-
sentaumaquedade 28,9%
ante igual períodode2005. A
receita líquida recuou23,6%,
paraR$695,932milhões.O
lucro bruto caiu 42,3%, para
R$ 194,634milhões.O resulta-
doda atividade (Ebit) ficouem
R$121,142milhões, com redu-
çãode52,7%.Adespesa finan-
ceira líquida caiu 57,1%, para
R$7,455milhões.O Ebitda
caiu45,8%, paraR$ 159,493
milhõesno trimestre.

SIDERURGIA

LucrodaIpiranga
cresce14%
Adistribuidora de combustí-
veis Ipiranga registrou uma
receita brutadeR$7,5 bilhões
noprimeiro trimestre de2005,
umaumentode 15%emrela-
çãoao anopassado.O lucro
tambémaumentou e atingiu
R$ 153,4milhões, alta de 14%.
JáoEbitda caiu 20,3%, fican-
doemR$254,9milhões.Atual-
mente, a rede Ipiranga conta
com4.218 postos degasolina,
1.019 franquias próprias e 164
postos comgásnatural veicu-
lar (GNV).

COMBUSTÍVEIS

NEGÓCIOS

CPFLanuncia lucroe
compragaúchaRGE
ACompanhiaPaulista deFor-
ça e Luz (CPFL) anunciou a
aquisiçãode participaçãode
32,69%daRioGrande Energia
(RGE), distribuidora doRio
GrandedoSul, porUS$ 185
milhões.A empresa possui
67,07%do capital daRGEe,
coma aquisição, passará a ter
99,76%.O restante será nego-
ciadonomercado.O lucro líqui-
doda empresa foi deR$306,5
milhõesno primeiro trimestre
deste ano, 85%maior que o
mesmoperíodode 2005.

AQUISIÇÃO

Alcoavai investir
US$1,68binoPaís
A fabricante de alumínioAlcoa
planeja investir US$ 1,68bi-
lhão noBrasil até 2008.
Franklin Feder, presidente da
empresa, destacaa expansão
da refinaria de alumínio noPa-
rá, orçada emUS$ 1,1 bilhão.
“Essa é amaior expansãode
uma refinaria emandamento
nomundo”, afirma. Aempresa
programa tambémaaplicação
deUS$400milhõespara dar
início à extraçãode bauxita na
minade Juriti, no extremooes-
te doPará.

Em tempo

Distribuidora não poderá exigir pagamento à vista

TAMviralíderecortacustos

Ricardo Grinbaum
Mariana Barbosa

A TAM acaba de se transfor-
marnamaior companhia aérea
brasileira. Em abril, ela conse-
guiu, pela primeira vez, ultra-
passar a Varig no número de
passageiros transportados no
Brasilenoexterior.Atéentão,a
TAM liderava no Brasil, mas
perdia para a Varig quando se
somava o mercado internacio-
nal. Em abril, a TAM ficou com
37%domovimentototal,contra
35% da Varig e 22% da Gol. A
liderança, porém, não trouxe
tranquilidade aos executivos.
Na quarta-feira à noite, a

companhia realizou uma gran-
de festa em sua sede, em um
hangarno aeroporto deCongo-
nhas,emSãoPaulo,paracome-
moraros 30 anosde fundação e
o lançamento dos novos unifor-
mes do pessoal de bordo. O cli-
maera de festa,mas até a troca
da roupa e até da maquiagem
dasaeromoçasrevelaumapreo-
cupação da empresa. A TAM
mudou os modelos não só para
renovarovisual_masparaeco-
nomizar no tecido.
A TAM está em um dos me-

lhores momentos de sua histó-
ria:assumiualiderançadomer-
cado, lucrou R$ 111 milhões no
primeiro trimestre ( o dobro do
mesmoperíodode2005), even-
deuR$2,1 bilhão emações para
osinvestidores.Seuconcorren-
temais tradicional, a Varig, es-
tá batido. Entretanto, existe
uma ameaça no horizonte. A
Gol está avançando, crescendo
mais rápido e com custos mais
baixos.
O presidente da TAM, Mar-

co Antônio Bologna, não quer
abrirmãoda liderançaqueaca-
ba de alcançar. “Vamos fazer
de tudo para seguirmos como
líderes”, disseBolognaaoEsta-
do. Os planos de Bologna apon-
tamemduasdireções.Aprimei-
ra delas é baixar os gastos de
maneira radical. A segunda é
resgatar os valores da imagem
do fundador da empresa, o co-
mandante Rolim Amaro, que
morreu em 2001. “Vamos aca-
bar com a ‘desrolinização’ da
TAM”.
O corte de custos não come-

çouagora,masestásendoapro-
fundado. A empresa que ficou
conhecida por estender o tape-
te vermelho aos passageiros,
agora vai trocar o carpete dos

aviões,porummaterialmais le-
ve e barato. Os uniformes das
aeromoças têmmenospeças.O
lençodacomissáriadebordose
foi.Osaviõesganharambancos
novos,mais levesparaseecono-
mizar combustível e com o en-
costomais finoparacabermais
uma fileira com seis poltronas.
Aempresaquechegouacolo-

car pianistas na sala de espera
agora está economizando no
lanche de bordo. Em alguns
vôos,aTAMjátrocouossanduí-
ches por biscoitos. “Mas não
chegamos na barrinha de ce-
real’,brincaBologna.Suaconta
ésimples. “Transportamos19,5
milhões de passageiros no ano
passado. Cada R$ 1 que se eco-
nomiza por passageiro são R$
19,5milhões”, diz Bologna.
Comeconomias comoessa, a
TAM reduziu a diferença no
preço da passagem em relação
aosconcorrentes.Seuprojetoé
continuar cortando custos,
mas manter uma diferença de
serviços. Aí entra o projeto de
acabar com a “desrolinização”
e resgatar a imagemde empre-

sa que presta melhores servi-
ços que a concorrência, uma
marcada gestão do comandan-
teRolim.
Masexisteumadiferençaem
relação aos tempos de Rolim.
Luxo agora não émais o tapete
vermelho. A principal diferen-
ça no serviço hoje é oferecer
mais frequências e vôos diretos

emsuasrotas.Ouseja,aempre-
sa quer garantir que o cliente
pegue menos fila no check-in,
encontre mais opções de horá-
rios de vôos e que seus aviões
atrasem menos do que os da
concorrência. Os aviões serão
mais confortáveis e terão mais
diversão do que o dos concor-
rentes, mas a diferença não se-
rá tão grande como já foi.
“Saímos de uma tarifa alta

em relação ao concorrente pa-
raumatarifamaispalatável,ga-
nhamos eficiência. Agora esta-
mosrecuperandoonossoDNA,
recuperando o espírito de ser-
vir do comandante Rolim”, diz.
Com R$ 643 milhões em cai-
xa após dois lançamentos de
ações, na Bolsa de São Paulo e
em Nova York, a empresa se
prepara para crescer, mas de
forma cautelosa. A TAM quer
pegarembalonomercadobrasi-
leiro. No ano passado, omerca-
docresceu19%.Noprimeirotri-
mestre, voltou a crescer 25%.
Ao mesmo tempo, a participa-
çãodaTAMseelevou ehoje es-
tá em 43,91%. Cuidadosa, a
TAM projeta fechar o ano com
participação de 45%, o que não
leva em conta o esvaziamento
ou a quebra daVarig.
“Fazemos nossas previsões
de maneira conservadora”, diz
ovice-presidentefinanceiro,Lí-
banoMirandaBarroso, umdos
responsáveis pelas mudanças
na gestão da empresa. “E nin-
guém sabe o que vai acontecer
com a Varig.” A própria TAM

olhacomatençãoparaacon-
corrente, mas só vai entrar
no leilão para comprar a em-
presa se tiver certeza que
nãoherdaránenhumadívida
e que o negócio é rentável.
Por enquanto, a priorida-
de é o crescimento tradicio-
nal, trazendo mais aviões e
abrindonovas rotas.ATAM
pretende encerrar este ano
com 90 aviões, contra 76 no
ano passado e podendo che-
gar a 100, em2009.
“Dependendo da demanda,
podemos aumentar para
140. Mas preferimos agir
com cautela”, diz Bologna.
Embora tenha levantando
R$ 2,1 bilhões na venda de
ações, a maior parte do di-
nheiro foi para os fundos de
investimento com participa-
ção na TAM. Só R$ 643 fica-
ramnaTAM. Somando com
aplicações financeiras e ca-
pacidade de endividamento,
a TAM diz ter R$ 1,7 bilhão
parainvestir.“Écaixadegen-
tegrande”,dizonormalmen-
te cauteloso Bologna.●

JuizproíbeBRdecobrar
combustíveldaVarig

ORIGENS-MarcoAntonioBologna ,presidentedaTAM: ‘Estamos recuperandonossoDNA,oespíritodeservirdocomandanteRolim’

Empresa assume primeiro lugar no setor aéreo e troca até tapete de aviões para economizar

ALUMÍNIO

AVIAÇÃO

Alberto Komatsu
RIO

O Tribunal de Justiça do Rio
obrigou a BR Distribuidora a
fornecer combustível à Varig
sempagamentonoatodaenco-
mendaeàvista,comovinhasen-
dofeito.Adecisãojudicialdeon-
tem impõe multa diária de R$
500 mil à distribuidora, em ca-
so de interrupção do forneci-
mento.AVarigperdeuodireito
de crédito na BR depois que o
contrato de longo prazo entre
as duas empresas expirou, em
dezembro.
A BR, subsidiária da Petro-

brás, informouqueacatouade-
cisãodaJustiça.Pormeiodeco-
municado,porém,adistribuido-
ra “repudia veementemente a
decisão que considera uma in-
terferência radical e indevida
na relação comercial entre as
duasempresas”.Alémdisso, in-
forma que apresentou embar-
gosdedeclaração,buscandoim-
precisões da liminar e preten-
dendo sua reversão.

ABRhavia estipulado paga-
mentoantecipadopelocombus-
tívelporqueacompanhiaaérea
não apresentou garantias de
crédito para a venda a prazo. A
proibição judicial à decisão da
distribuidora vale até o dia 16,
quando haverá audiência na 1.ª
Vara Empresarial do Rio para
discutir o caso.
Ontem, quando o juiz Luiz

Roberto Ayoub, que acompa-
nha a recuperação judicial da
Varig, deu parecer contra a co-
brança àvista, a companhia aé-
rea havia atrasado o pagamen-
to diário deR$ 2,2milhões.
A dívida da Varig com a BR

Distribuidora, que fornece80%
docombustível para a empresa
–os restantes20%vêmdaShell
– é de R$ 57 milhões. Antes da
decisãodoTJ,fontesdaBRrela-
tam que a Varig não havia assi-
nado o cheque referente à ga-
rantiadefornecimentoparaho-
je. O gasto médio mensal com
combustível gira em torno de
R$ 80 milhões, segundo infor-
mações da própria BR Distri-

buidora.

BNDES
Aindaontem,oBancoNacional
de Desenvolvimento Econômi-
co e Social (BNDES), informou
que um financiamento de até
US$ 166 milhões para a Varig
girar seu fluxo de caixa deverá
ser desembolsado na semana
que vem.
SegundoopresidentedoBN-

DES, Demian Fiocca, o banco
analisa se vai financiar ofertas
para o leilão de venda daVarig,
que poderá ser comprada de
duas formas. Na primeira op-
ção, seupreçomínimoédeUS$
860milhões,comasrotasnacio-
naiseinternacionais,masapar-
tedeserviçosseriadesmembra-
da,herdariadívidasepermane-
ceria em recuperação judicial.
Outra alternativa é arrema-

tar apenas aoperaçãodomésti-
ca, pelo valor mínimo de US$
700milhões.Aparteinternacio-
nal seria separada, ficaria com
as dívidas e, a exemplo da divi-
são comercial, continuaria em

recuperação judicial.
O Ministério Público do Rio

solicitou ao juiz Ayoub decisão
judicial que garanta que o com-
pradordaVarignãocorraoris-
co de assumir o passivo deR$ 7
bilhões.Segundoopromotorde
Justiça do MP do Rio Gustavo
Lunz, a Lei deRecuperação Ju-
dicial não prevê sucessãode dí-
vidas.Lunzachaqueaspermis-
sões de pouso e decolagem da
Varigdevemser repassadas ao

investidorquecompraraem-
presa.
Ontem, a Procuradoria

Geral da Fazenda Nacional
informouquenãoháparecer
formal que alerta para o ris-
co de o comprador da Varig
assumir a dívida da Varig,
conforme foi noticiado. Um
representante de um impor-
tante credor da empresa, no
entanto, insisteemqueháes-
sa possibilidade. ●

Governoliberarecursos
paraprodutoresagrícolas
SerãoR$408milhõesparaa
comercializaçãodasafra; idéiaé
acalmarosânimosqPÁG.B20

Empresa pretende
encerrar o ano
com 90 aeronaves
em operação

VALERIA GONCALVEZ/AE
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 12 maio. 2006. Economia. p. B18.




