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Conselho da Gol autoriza Smiles a reajustar preços de passagens e milhas

O conselho de administração da Gol autorizou na sexta-feira sua controlada Smiles a reajustar
preços de passagens padrão e milhas entre as duas companhias, nos termos e condições
estabelecidos em contrato de compra e venda de milhas e passagens aéreas firmado entre as
empresas em 2012.
 
"Após o novo preço das passagens padrão e das milhas ser calculado nos termos do referido
contrato, tais reajustes serão submetidos à aprovação do Comitê Independente e do conselho de
administração da Smiles e oportunamente informados ao mercado", disse a empresa de programa
de fidelidade nesta segunda-feira.
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Gol tem prejuízo de R$ 32,3 milhões no trimestre e revê projeções

A Gol registrou prejuízo de R$ 32,3 milhões nos
três primeiros meses de 2019, ante lucro de R$
147,4 milhões um ano antes. A receita subiu 8,3%
na comparação anual, para R$ 3,21 bilhões — a
maior receita da história, conforme a própria
companhia aérea. A empresa atribuiu a melhoria a
uma combinação de maior demanda e melhora na
precificação.
Ainda nos três meses até março, houve piora do
resultado financeiro. Na comparação anual, o
prejuízo financeiro da companhia aumentou
84,1%, para R$ 401 milhões. As receitas
financeiras subiram 58,5%, para R$ 102,4 milhões.
O crescimento, no entanto, foi superado pelo
aumento de 78% nas despesas, que somaram R$
503,5 milhões, influenciadas pela variação
cambial do período.
As despesas com juros da Gol aumentaram R$
11,3 milhões em relação ao primeiro trimestre de
2018, para R$ 176,4 milhões.
No geral, a depreciação do real frente ao dólar
causou perdas com variações cambiais e
monetárias de R$ 90,7 milhões no trimestre,
informou a Gol.
Na linha operacional, o resultado ficou
praticamente estável. A companhia registrou lucro
de R$ 506,2 milhões, ante R$ 504,2 milhões um
ano antes.
O lucro antes de juros, impostos, depreciação e
amortização (Ebitda, na sigla em inglês) ficou em
R$ 911,8 milhões, elevação de 2,7% na
comparação anual. O Ebitda ajustado, excluindo
despesas, subiu 15,5%, para R$ 951,8 milhões
com margem de 29,6%, expansão de 1,9 ponto
percentual.

A Gol revisou suas projeções financeiras para
2019 e 2020 para refletir as recentes variações
nos preços do petróleo, a depreciação do real ante
o dólar e ajustes ao plano de frota.
A companhia estima que o lucro por ação em
2019 seja reduzido de R$ 2,40 a R$ 2,80 para R$
1,20 a R$ 1,60. Em 2020, a projeção também ficou
menor, para um intervalo de R$ 1,80 a R$ 2,30,
ante R$ 2,80 a R$ 3,30 previstos anteriormente.
A Gol estima que a frota total passe de 122 a 125
para 124 a 127 unidades em 2019, e que a medida
em assentosquilômetros disponíveis (ASK, na
sigla em inglês) nos voos domésticos suba para
algo entre 3% a 4%.
A perspectiva de custo operacional por assento-
quilômetro oferecido (Cask, na sigla em inglês)
excluindo as despesas com combustível, passou
de R$ 0,13 para R$ 0,14.
A empresa informa ainda que tem cerca de 62%
de seu consumo de combustível para o ano de
2019 protegido por contratos de hedge, a um
custo médio de US$ 60.
A Gol também aumentou sua projeção de
investimentos para 2019 e 2020. Neste ano, a
empresa estima investir R$ 700 milhões, ante R$
650 milhões anteriores. Em 2020, a projeção
passou de R$ 600 milhões para R$ 650 milhões.
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Voo regional e isenção de mala afastam estrangeiro

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) se manifestou contra as alterações na
Medida Provisória do setor aéreo que retomaram a franquia de bagagem despachada e incluíram a
obrigação de realização de voos regionais no Brasil pelas aéreas estrangeiras.
 
A MP, que abre o setor aéreo para o capital estrangeiro, foi modificada por uma comissão do
Congresso Nacional semana passada. Para o Departamento de Estudos Econômicos do Cade, as
modificações podem interferir no ambiente para a entrada de novas empresas aéreas estrangeiras.
 
O entendimento dos técnicos é que barreiras normativas não seriam desejáveis para a ampliação
da participação do capital estrangeiro no mercado de aviação civil.
 
Além da franquia de bagagem, o parecer determina que empresas áreas estrangeiras que venham a
atuar no Brasil destinem 5% dos voos para rotas regionais por um prazo mínimo de dois anos. “A
medida não garante o desenvolvimento da aviação regional, dado que outros fatores se mostram
mais relevantes para esse crescimento, notadamente, infraestrutura e demanda por transporte
aéreo”, diz a nota.
 
Para o Cade, a volta da franquia de bagagem afetará negativamente os investimentos no mercado
porque impacta diretamente o modelo de negócios das empresas aéreas de baixo custo, que teriam
manifestado interesse de entrar no mercado brasileiro. “A entrada desse tipo de empresa acirraria a
concorrência com possíveis impactos favoráveis ao consumidor sobre o preço do transporte aéreo,
incluindo passagens e despacho de bagagens”, diz a nota.
 
O Cade informou que enviará o parecer ao Congresso para discussões sobre o tema. A MP ainda
tem de passar pelos plenários da Câmara e do Senado.
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‘Efeito Avianca’ faz preço de passagem aérea subir até 140%

Com a redução da oferta de voos no País
decorrente da crise da Avianca Brasil, os preços
das passagens aéreas nas principais rotas da
companhia já registram altas de até 140%. A
estimativa é que as tarifas continuem
pressionadas pelo menos nos próximos quatro
meses, até que a venda dos ativos da Avianca
seja concluída, segundo fontes do mercado.
Um levantamento da Voopter, plataforma que faz
comparação de preço de passagens, mostra que o
trecho entre os aeroportos de Santos Dumont, no
Rio de Janeiro, e de Salvador foi o que teve a tarifa
mais elevada entre as rotas analisadas. O valor
médio da passagem passou de R$ 574,14, em
abril de 2018, para R$ 1.377,32, no mesmo mês
deste ano, um aumento de 139,89%. “A Avianca
influenciou muito (a alta dos preços), porque a
demanda não mudou e o número de assentos
ofertados caiu. Essa demanda migrou para as
outras companhias aéreas, que têm algoritmos
que percebem isso”, diz a diretora-geral da
Voopter, Juliana Vital.
A plataforma contabiliza os preços das passagens
para os próximos 120 dias e o levantamento não
incluiu a ponte aérea, rota mais importante do
País. A Avianca tem evitado cancelar voos nesse
trecho, não alterando a oferta de assentos.
 

Em recuperação judicial desde dezembro, a
companhia aérea deve cerca de R$ 700 milhões
às arrendadoras de aviões e, após uma disputa na
Justiça, se viu obrigada a devolver quase toda sua
frota. Das 57 aeronaves que tinha em novembro
do ano passado, sobraram cinco.
Esse foi o maior movimento de retirada de jatos
do mercado brasileiros dos últimos 15 anos, o que
resultou na redução de oferta de voos mais
brusca do período. Segundo dados da Agência
Nacional de Aviação Civil (Anac), a companhia
tem hoje uma média de 39 voos diários – eram
280 um ano atrás.
Os dados de inflação do IBGE – que incluem não
apenas os preços das passagens das rotas
operadas pela Avianca, mas de voos oferecidos
por outras empresas – mostram que as tarifas
começaram a responder a esse corte de oferta em
marco, quando avançaram 7,29%. No mesmo mês
de 2018, elas haviam recuado 15,42%. A variação
dos preços no acumulado do ano até março, no
entanto, é negativa em 25,5% – no primeiro
trimestre de 2018, o recuo havia sido de 19,3%.
Baixa temporada
O especialista em setor aéreo André Castellini,
sócio da consultoria Bain & Company, destaca que
o período entre o carnaval e o fim de junho é de
baixa temporada e, por isso, costuma ter tarifas
mais baratas.
A tendência, porém, é que, em 2019, o efeito da
redução da oferta prevaleça, elevando as
passagens.
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Em recuperação judicial, companhia devolve jatos e cancela
voos, derrubando a oferta de assentos em certas frequências;
maior alta registrada foi no trecho Rio–Salvador, cuja média
passou de R$ 574,14, em abril de 2018, para R$ 1.377,32, no

mês passado



“É natural que, no curto prazo, a redução da
capacidade eleve os preços, mas, no médio prazo,
as rotas (que a Avianca suspendeu) devem voltar
a ser operadas, reduzindo a pressão (sobre os
preços)”, diz.
Para Juliana, da Voopter, a entrada de uma nova
companhia no setor, ocupando o espaço da
Avianca, é determinante para uma nova redução
das tarifas.
Procuradas, Azul, Gol e Latam informaram
trabalhar com preços dinâmicos, que variam
conforme antecipação da compra e sazonalidade,
entre outros fatores. Destacaram também que as
tarifas são influenciadas pela cotação do dólar e
pelo preço do combustível.
Leilão de ativos acontecerá na terça-feira
Os ativos da Avianca Brasil, basicamente
autorizações de pouso e decolagem nos
aeroportos (slots), serão leiloados na próxima
terça-feira, dia 7. Eles serão divididos em sete
Unidades Produtivas Isoladas (UPIs), sendo que
Gol e Latam já se comprometeram a ficar, cada
uma, com um desses lotes. A Azul havia tentado
levar todos os slots em uma única UPI, em um
negócio fechado com os irmãos José e Germán
Efromovich, donos da Avianca.
Latam e Gol, porém, negociaram a divisão dos
ativos com a gestora americana Elliott, maior
credora da Avianca, com 74% da dívida de R$ 2,7
bilhões. O plano de recuperação judicial
desenhado pela Elliott foi aprovado na assembleia
dos credores.

A disputa entre as três companhias aéreas gira
em torno dos slots do aeroporto de Congonhas
(SP), o mais movimentado do País. A Azul tem
4,9% dos slots do terminal, enquanto Gol e Latam,
42,7% e 44,7%, respectivamente. A Avianca
deixará uma participação de 7,7%.
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Azul anuncia saída de associação das empresas aéreas no país

A Azul anunciou hoje sua saída da Associação
Brasileira das Empresas Aéreas (Abear). A
entidade foi fundada pela companhia aérea e
também pelas empresas Latam, Avianca e Gol.
Em nota, a Azul disse reconhecer as contribuições
da Abear, mas que agora prefere representar seus
interesses de "forma direta".
"Entendemos que nosso diálogo com a sociedade
civil, autoridades, órgãos competentes e demais
‘stakeholders’ deve ser feito diretamente pela
companhia”, afirmou John Rodgerson, presidente
da Azul, em comunicado.
A Azul era a única companhia aérea do país
contra a abertura de capital estrangeiro. Em
entrevista à “Folha de S.Paulo” em 2017,
Rodgerson afirmou que não faria sentido abrir o
setor no Brasil enquanto em outros países ele não
está 100% aberto a capital externo.
"Se uma empresa aérea americana ou chinesa
fosse dona de 100% do capital de uma brasileira,
ela ia passar a crise aqui?
Na crise, nenhum voo ficou rentável. O que teria
ocorrido? Todas as aeronaves dela teriam sido
levadas para a Ásia, ou aos Estados Unidos,
qualquer lugar", afirmou, na ocasião.
"E o Brasil ia ficar sem porque avião não é um
ativo que você instala no país e ele fica fixo como
se fosse uma fábrica. São poucos os países no
mundo que têm 100% de capital estrangeiro."
No final de 2018, voltou a falar do assunto,
dizendo-se favorável à abertura "desde que
possamos lutar com as mesmas armas".

"Se quer abrir [para o capital estrangeiro], vamos
abrir para tudo, abrir slots [pousos e decolagens]
em Congonhas. Seria perfeito para nós."
Entre as disparidades com outros mercados, o
presidente da Azul citou, no ano passado, o custo
de dívida das companhias brasileiras em
comparação com a dos Estados Unidos, o preço
do combustível, o prazo de financiamento de
ativos e as regras para pilotos.
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Azul, Gol e Latam estão habilitadas para o leilão

Azul, Gol e Latam, as três maiores companhias
aéreas do país, estão habilitadas para participar
do leilão dos ativos da Avianca Brasil, em
recuperação judicial desde dezembro.
O leilão, marcado para 7 de maio, faz parte do
plano elaborado pelo fundo americano Elliott, e
abraçado por Gol e Latam, e que acabou
desbancando a proposta da Azul. Esta pretendia
ficar com toda a operação da Avianca. O plano
que foi aprovado pelos credores fatiou a Avianca
em sete empresas. Estas devem ir a leilão na
próxima terça-feira, se a Avianca seguir voando
até lá.
John Rodgerson, presidente da Azul, disse, em
meados de abril, que a empresa não tinha
interesse em adquirir a Avianca dentro do modelo
proposto por Gol, Latam e Elliott, maior credor da
companhia aérea controlada pelos irmãos
Germán e José Efromovich. A Azul fez questão de
esclarecer ontem que mantém a posição de que
não há interesse em participar do leilão.
Caso decida nos próximos dias disputar algum
ativo da Avianca, a Azul está formalmente
habilitada para tal.
A Azul também informou ontem que já estava
habilitada automaticamente a participar do leilão
pois há alguns meses fez um empréstimo - um
DIP (debtor in possession ou empréstimo com
caráter de investimento prévio) - à Avianca. Os
recursos foram usados para pagar salários e
outras despesas. Gol e Latam também fizeram
DIPs para a Avianca.
 

Gol, Latam e Azul entregaram documentação à
Justiça que comprova a sua capacidade
financeira, disse uma fonte que acompanha o
processo para a realização do leilão. A Azul
informou que a única documentação que entregou
ontem à Justiça indicava as contas que ela tem a
receber da Avianca - são US$ 13 milhões.
O plano da Azul para a Avianca era criar uma
unidade produtiva isolada (UPI) que conteria
todos os direitos de pousos e decolagens da
Avianca nos aeroportos de Congonhas, Guarulhos
e Santos Dumont, além de até 28 aeronaves e
parte dos funcionários da companhia aérea, em
recuperação judicial desde dezembro de 2018. O
valor indicado pela Azul por esta UPI era de US$
105 milhões.
Mas este plano foi substituído pela proposta
elaborada por Elliott e abraçada por Gol e Latam.
Neste plano, já aprovado pelos credores e
homologado na Justiça, a Avianca foi
desmembrada. Gol e Latam assumiram o
compromisso de fazer lances mínimos de US$ 70
milhões por uma UPI cada uma.
No centro da disputa estão os slots (direitos de
pousos e decolagens) detidos pela Avianca nos
aeroportos de Congonhas e Guarulhos (ambos em
São Paulo, e Santos Dumont (Rio de Janeiro). O
interesse da Azul, quando assinou acordo com a
Avianca em março, era, em especial, aumentar
sua presença na ponte-aérea entre Rio e São
Paulo. Gol e Latam dominam esse trecho,
considerado o filé-mignon da aviação brasileira.

http://www.gcnlaw.com.br/



O prazo para a entrega da documentação na 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro
da Comarca de São Paulo que possibilita participar do certame marcado para 7 de maio, em São
Paulo, encerrou-se ontem. Os interessados, segundo Carlos Teixeira Leite Neto, diretor comercial da
Mega Leilões, deverão estar presentes e fazer seus lances em viva- voz.
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MPF pede informações à Avianca sobre providências para minimizar prejuízos aos passageiros

O Ministério Público Federal (MPF) pediu informações à Avianca Brasil e à Agência Nacional de
Aviação Civil (Anac) sobre as providências que vêm sendo tomadas para minimizar os prejuízos
causados aos clientes da Avianca em razão da crise instalada na empresa. Em nota divulgada hoje, o
MPF informa que a Câmara de Consumidor e Ordem Econômica do MPF (3CCR) instaurou
Procedimento Administrativo para acompanhar o caso e garantir que os consumidores não tenham
seus direitos violados.
 
O objetivo da ação do MPF, diz a nota, é possibilitar o acompanhamento e a fiscalização das
medidas adotadas em relação aos transtornos causados aos passageiros por causa de atrasos e
cancelamentos de voos pela Avianca. O MPF também questiona a atuação da Anac diante das
notícias de descumprimento da Resolução Anac nº 400, que dispõe sobre as condições gerais de
transporte aéreo. Essa resolução da Anac prevê que o passageiro impactado por cancelamento pode
optar pelo reembolso integral do valor pago pela passagem, pela reacomodação em outros voos da
própria companhia ou de outra empresa que ofereça serviço equivalente para o mesmo destino.
 
A 3CCR solicita, no ofício enviado à Avianca, informações detalhadas sobre elaboração de plano de
contingência adotado diante do cenário atual e a incerteza de que a empresa aérea irá cumprir
regularmente os compromissos assumidos com os passageiros. Tanto a Avianca quanto a Anac têm
prazo de 10 dias para resposta.
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O Ministério Público também questiona a atuação da Anac diante das notícias de irregularidades



Secretaria do Ministério da Economia critica decisão do Congresso sobre bagagens aéreas

A Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e
Competitividade do Ministério da Economia reagiu
à medida aprovada por deputados e senadores
que pode retomar o despacho gratuito de
bagagens aéreas.
A Comissão Mista da medida provisória (MP) do
setor aéreo no Congresso aprovou a abertura do
segmento para o capital estrangeiro, cujo limite de
participação em companhias foi elevado de 20%
para 100% e aprovou a determinação para que as
empresas voltem a ter a franquia gratuita de
bagagens em voos nacionais e internacionais.
Para o órgão, os congressistas desfiguraram a
medida provisória ao incluir essa determinação.
A Secretaria de Advocacia da Concorrência e
Competitividade, estrutura interna do órgão,
emitiu uma nota afirmando que a medida
desestimula empresas a investirem no País no
momento em que há uma companhia nacional
(Avianca) em recuperação judicial.
"Tais medidas representam a retomada de
práticas intervencionistas, e dificultam
sobremaneira a implantação de um cenário mais
favorável à competitividade, impedindo que a
população tenha acesso a voos mais baratos e
em mais cidades", diz a nota.
Voos regionais
A medida provisória foi aprovada na quinta-feira,
25, com alterações feitas pelo relator da proposta
no Congresso, Roberto Rocha (PSDB-MA), após
acordo entre parlamentares.

Além das bagagens, a secretaria do Ministério da
Economia atacou outra mudança incluída no
texto: a exigência de que as empresas com mais
de 20% de capital estrangeiro votante opere pelo
menos 5% de seus voos em rotas regionais, por
um prazo mínimo de dois anos.
Para o órgão, o dispositivo tem "caráter
intervencionista, que invade a esfera privada de
estratégia das empresas do setor, que buscam
investimento estrangeiro." 
O Ministério do Turismo e a Agência Nacional de
Aviação Civil (Anac) também criticaram as
alterações feitas no Congresso.
A MP será agora analisada pelos plenários da
Câmara e do Senado e seu prazo de vigência
acaba em 22 de maio. Se não for aprovada até
essa data, a medida perde o efeito.
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Comissão Mista incluiu na MP que abre o setor aéreo para o
capital estrangeiro determinação para que as empresas voltem
a ter franquia gratuita de bagagem; texto ainda será analisado

nos plenários da Câmara e do Congresso



Carteira da Embraer de pedidos firmes a entregar no 1º tri soma US$ 16 bilhões

A Embraer anunciou a carteira de pedidos firmes a entregar (backlog) do primeiro trimestre, que
soma US$ 16 bilhões. A cifra teve pouca variação em relação ao quarto trimestre, que era de US$
16,3 bilhões.
 
A fabricante brasileira de aeronaves entregou no período 11 jatos comerciais e 11 executivos, dos
quais oito leves e três grandes.
 
Além disso, a companhia destacou que em abril assinou um pedido firme de dez E195-E2 com a Air
Peace, da Nigéria, com direito de compra de mais 20, e que esta encomenda será incluída na
carteira do segundo trimestre.
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Cifra teve pouca variação em relação ao quarto trimestre, que era de US$ 16,3 bilhões,


