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EmpresáriocriticaaAnac
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devôosnasmãosdaTAM
edaGol,sefordecretadaa
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Mariana Barbosa

O empresário German Efromo-
vich, da OceanAir, não com-
prou a Varig, como era espera-
do no leilão, mas ainda está de
olho, pelo menos, nos direitos
de vôos (slots) da companhia
aérea. Segue acompanhando
de perto os passos do juiz Luiz
Roberto Ayoub, responsável
pelo caso Varig e, no caso de
uma eventual falência, preten-
de brigar com unhas e dentes
para impedir que as concorren-
tes Gol e TAM se apoderem
dos slots.
Empresário ousado e pouco

afeito a sutilezas verbais, Efro-
movich acusa as duas líderes
do setor de exercer fortes pres-
sões junto à Agência Nacional
de Aviação Civil (Anac), preju-
dicando as empresas menores.
“A Anac perdida e, pela falta
de conhecimento do assunto, fi-
ca em situação constrangedo-
ra, a mercê desse tipo de pres-
são”, afirma o empresário, que
controla o grupo Synergy, com
negócios também no ramo de
petróleo e faturamento de
US$ 1,3 bilhão no ano passado.

Como o sr. vê o mercado de avia-
ção no Brasil num cenário sem a
Varig?
Com muita preocupação. O
Brasil é país de 180 milhões de
habitantes, não cabe duopólio.
Mas se a Anac não fizer algu-
ma coisa, estamos caminhan-
do para isso. Veja o que está
acontecendo. Tem uma empre-
sa no Norte, a Rico, que voava
para certas cidades que esta-
vam no fim da linha de outra
empresa. Essa empresa esti-
cou e entrou nessas rotas a
preços aviltados, obrigando es-
sa regional a desistir. Ela não
tinha como bancar e foi obriga-
da a parar de voar. Ou seja,
não tinha o dinheiro dos acio-
nistas iludidos na bolsa de No-
va York. No dia seguinte, essa
empresa subiu os preços.
Aqueles que acham um mila-
gre de comprar bilhetes a R$
20 vão pagar essa diferença
muito rapidinho.

ComoaOceanAirestá fazendopa-
ra enfrentar a concorrência?
Quem não tem cacife não pode
entrar nesse jogo, é um jogo pe-
sado. Quando a OceanAir co-
meçou a voar, as empresas do
monopólio baixaram os preços
em cima das rotas dela. E ela

continua voando, direitinho,
nos horários, mesmo com 30%
de ocupação em algumas ro-
tas. Para se ter um custo ope-
racional competitivo para po-
der enfrentar e neutralizar es-
se jogo sujo, tem que ter avião
suficiente. Para que os outros
também se sintam feridos
quando também baixarmos os
preços. É a livre concorrência.
A Anac tem que permitir que a
OceanAir se defenda. E não
abençoar a atitude desse duo-
pólio para matá-la. Não estou
dizendo que ela está fazendo is-
so, mas que poderá vir a fazer.

E como você pretende se defen-

der?
A OceanAir está numa discus-
são muito séria para fazer a
Anac reconhecer slots pelos
quais tem direito. Temos uma
grade de vôos aprovada, que
obedece a todas as regras de
pré-aprovação técnica. Só esta-
va faltando emitir um número.
Mas isso aconteceu na semana
em que a Anac foi instalada e a
agência resolveu suspender os
processos em andamento. A
administração pública não po-

de interromper um processo
existente emudar as regras no
meio do jogo. Vamos a todas
as instâncias para garantir
nossos direitos e espero que a
gente não tenha de tomar ne-
nhuma providência mais forte.
Até para a Anac preservar o
respeito que ela merece. Esta-
mos esperando essa decisão
da Anac com 600 funcionários
parados e oito das nossas dez
aeronaves no chão, em Soroca-
ba. Nós estamos bancando o
prejuízo.

Dequanto?
Hoje deve estar em torno de
US$ 3 milhões por mês.

Com esses slots o sr. acredita que
teria condição de enfrentar a con-
corrência?
Sem dúvida. Com dez aviões
voando, teremos uns 6% do
mercado.

É suficiente para manter uma em-
presa saudável?
Dentro das rotas que a gente
quer, sim.

Mas faz tempo que aOceanAir es-
tá na promessade virar umagran-
de empresa e não sai do traço de
participaçãodemercado...
A OceanAir nunca prometeu
nada que não cumpriu. Ela se
propôs a ser uma empresa re-
gional e assim o fez durante
três anos. Quando ela viu a
Vasp e a Transbrasil parando

de voar e as dificuldades da Va-
rig, decidiu mudar seu enfo-
que. O plano atrasou um ano
porque surgiu a oportunidade
de comprar a Avianca. O gru-
po está investindo US$ 200mi-
lhões. Comprou 29 aviões, dos
quais 20 são para OceanAir.

O projeto de redistribuição de
slots que está em discussão na
Anac beneficia as grandes empre-
sas?
Não tenho dúvida. Se houver o
infortúnio de a Varig não so-
breviver, há que se distribuir a
grande parte dos slots entre as
outras empresas –regulares –
se certificando que elas te-
nham condições operacionais
e econômicas. Não se pode au-
mentar a força de quem já tem
praticamente o monopólio. E a
Anac tem obrigação de regu-
lar e fortalecer o mercado.
Não pode agir como Deus deci-
dindo quem leva um slot e
quem não leva.

Masoprojetoestáemfasedecon-
sulta pública ainda.
É verdade. Só fico preocupado
quando uma proposição de um
órgão regulador já sai tão qua-
drada. Da maneira como foi
apresentada, a proposta é, no
mínimo, impraticável.

Quais aspectos da proposta mais
lhe incomodam?
A exigência de índices de liqui-
dez, por exemplo. Desde quan-

do uma empresa aérea precisa
de índices de liquidez de 1 para
1? Por que a exigência de pré-
qualificação para dar um slot a
uma empresa regular que já es-
tá operando? Pelas regras, se
houver um próximo sorteio de
slots em Congonhas, a Ocea-
nAir não se qualifica pois não
tem essa liquidez. Ora, a gente
opera em Congonhas. Ou você
pode voar ou não pode. É no
mínimo estranho.

A Anac sofre de influência políti-
ca?
O Departamento de Aviação
Civil (DAC) era um órgão téc-
nico e funcionava. A Anac está

meio perdida e se sujeitando a
certo tipo de pressão. Algu-
mas regras ainda não estão de-
finidas, outras, ela quer mudar
nomeio do jogo. A agência pre-
cisa tomar muito cuidado para
não perder a credibilidade, o
respeito e para que não sofra
influência política.

O sr. acha que a concorrência tem
exercido uma influência forte den-
tro daAnac?
O sentimento é que eles estão

exercendo uma pressão forte e
levando informações e fofocas
inverídicas para o órgão regu-
lador. Pelo fato de ser um ór-
gão novo e pela falta de conhe-
cimento do assunto, fica em si-
tuação constrangedora, à mer-
cê desse tipo de pressão e fofo-
ca maldosa.

Que fofocas seriamessas?
Algumas pessoas estão indo à
Anac dizer que a OceanAir
não tem estrutura. O grupo
tem mais estrutura que qual-
quer empresa brasileira. Atra-
vés de suas subsidiárias -– a co-
lombiana Avianca, a Wyra Pe-
ru e a Vipsa no Equador -– ope-
ra em 15 países, com funcioná-
rios, sistemas, apoio, oficinas.
O fato de termos Gol e TAM
com capital aberto, atendendo
aos mais altos níveis de gover-
nança corporativa, tem provo-
cado um efeito positivo nomer-
cado. A gestão ficou mais pro-
fissional, transparente. As em-
presas competem por eficiên-
cia, para reduzir cada centavo
no custo operacional.

Isso não é bompara omercado?
Claro. Mas seria mais benéfico
se todo mundo pudesse fazer a
mesma coisa e eles não se des-
sem o direito de que só eles po-
dem fazer isso. Nós também
queremos competir por eficiên-
cia e vamos brigar por esse di-
reito. Até porque, quando uma
delas entrou, o DAC abriumer-
cado.

A OceanAir era a favorita para
comprar aVarig e, por fim, não fez
oferta no leilão. O que aconteceu?
Até o último minuto estáva-
mos analisando a possibilidade
de entrar. Além do juiz Ayoub,
que virou umDomQuixote, tal-
vez nós sejamos os únicos inte-
ressados na sobrevivência da
Varig. O resto está querendo
que ela morra. E as razões são
óbvias. Só que não nos conven-
cemos de que não haveria su-
cessão. E o passivo trabalhista
da Varig é impagável.

No mercado comenta-se que vo-
cês iamoferecerUS$150milhões.
Aproposta podia ser o que fos-
se. Tínhamos algumas idéias
para o caso de haver alguma
surpresa durante o pregão,
que satisfizesse pelo menos
grande parte das nossas in-
quietudes. Estávamos prepara-
dos para fazer qualquer coisa
dentro do jogo.

Que surpresas seriamessas?
Não sei, surpresa é surpresa.

Evocês ainda estão preparados?
Por que não?●

TGVquerprocessarconsultorias

GermanEfromovich,presidente daOceanAir

Entrevista

Para associação de trabalhadores da Varig, questionamento atrasou homologação do leilão e causou prejuízos

MIRA-OempresárioGermanEfromovichpretendebrigarcomunhasedentespelosdireitosdevôoemumaeventual falênciadaVarig
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‘Vamos a todas as
instâncias para
garantir nosso
direito de voar’

‘NãocabeduopólionaaviaçãodoBrasil’
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O advogado Otávio Neves, que
representa oTrabalhadores do
Grupo Varig (TGV), entidade
que fez a única proposta no lei-
lão da companhia aérea, amea-
çouontemprocessaraAlvarez&
Marsal (reestruturadora) e a
Deloitte (administradora judi-
cial).SegundoNeves,oquestio-
namento feito sexta-feira pelas
duas consultorias atrasou a ho-
mologação do leilão e provocou
prejuízos ao TGV e aos investi-
dores do consórcio, cujos no-
mesnão foramrevelados.Ade-

cisão sobre a homologação do
leilão deve sair hoje.
“Vamosprocessarosrespon-
sáveis pelos prejuízos e perdas
com a demora”, disse Neves,
em entrevista, ontem à tarde.
Ainda assim, o advogado disse
que os termos da proposta se-
rão ratificados hoje e as infor-
mações solicitadas serão pres-
tadas ao juiz Luiz Roberto
Ayoub. Neves acredita numa
aprovação do negócio, mas, ca-
so a proposta seja rejeitada, re-
correrádadecisão.Elediz exis-
tirem quatro investidores no
consórcio, mas o edital não o
obriga a citar os nomes.

Segundo o advogado, as con-
sultorias contestaram a meto-
dologiado cálculo dasdebêntu-
resdeparticipaçãonolucroofe-
recidasempagamentoeindica-
ram a necessidade dos recur-
sosàvista.ANVParticipações,
nome do consórcio que fez a
oferta, ofereceu R$ 500 mi-
lhões,emdebênturesequivalen-
tes a 10% do lucro anual da No-
va Varig, no prazo de 20 anos,
garantidoovalormínimodeR$
25milhõesaoano.Eledizqueas
premissasparaaprojeçãodolu-
croteriamsidoatémaisconser-
vadorasdoqueprojeções feitas
pelaAlvarez.

Procurada por este jornal, a
assessoria de imprensa da De-
loitte informou que tudo o que
foiquestionadoestánosautos e
a consultoria vai se manifestar
“quando e se” for notificadape-
la Justiça. Os executivos da Al-
vavez procurados não retorna-
ram a ligação. “Só a inseguran-
çajurídicadessadiscussãotrou-
xe prejuízo econômico e afetou
aprópriaempresa.Issovaicom-
por umpacote de prejuízos que
vamos term de buscar com al-
guém”,disse, citandoqueapro-
posta foi correta e condizente
coma urgência do leilão.
Neves limitou-se a informar

que aNVé formadapelaTGVe
quatroinvestidores.Questiona-
do se o dono da OceanAir, Ger-
manEfromovich, fariapartedo
consórcio, o advogado não con-
firmou nem negou. Neves tam-
bémassegurou que, caso a pro-
postasejahomologada,aNVte-
rácondiçõesdepagarosUS$75
milhõesprevistosemtrêsdiase
mais US$ 50 milhões em 30
dias, sem, também, especificar
a origemdos recursos.

VÔOS CANCELADOS
Muitos passageirosdaVarig ti-
veram de ser acomodados em
vôosdeoutrascompanhiasnes-

te fim de semana. Ontem, pelo
menos quatro vôos foram can-
celados – dois internacionais e
outros dois da ponte aérea São
Paulo-Rio. Quem tinha passa-
gemmarcada no vôo 8922 para
Santiago, no Chile, teve de tro-
cardeavião.Jáquempretendia
irontemparaMilãonovôo8734
teráde esperar até as 11hdeho-
je emhotéis. A viagem também
teve de ser adiada para passa-
geiros dos vôos de ontem das
19h e das 22h14 para o Rio. De
sexta-feira para sábado, um
vôoparaNovaYork e outro pa-
raoChiletambémforamcance-
lados. ● COLABOROURENATAGAMA

‘Anac precisa ter
muito cuidado
para não perder
a credibilidade’
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