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Zurich e IG4 fazem proposta para assumir Viracopos

A operadora suíça Zurich Airports e a gestora IG4
Capital vão entregar, nos próximos dias, uma
proposta definitiva para assumir o aeroporto de
Viracopos, em Campinas (SP). A empresa e o
fundo pedirão à juíza da 8ª Vara Cível de
Campinas a inclusão da oferta no plano de
recuperação judicial da concessionária
Aeroportos Brasil Viracopos (ABV) para que seja
apreciada na assembleia de credores, marcada
para 16 de maio.
A proposta já foi apresentada a credores e
autoridades federais, mas ainda há pontos que
não agradam a Agência Nacional de Aviação Civil
(Anac) e o governo, como a renegociação das
outorgas e dos investimentos.
A ABV entrou com o pedido de recuperação
judicial em maio de 2018, com o objetivo de
reestruturar uma dívida de R$ 2,88 bilhões - sem
contar os repasses ao poder concedente.
A resistência por parte das autoridades ocorre
principalmente porque o grupo propõe mudanças
significativas na concessão, para torná-la viável. O
temor é que a renegociação desvirtue o contrato e
abra precedente para outras concessionárias
pedirem revisões.
Ainda assim, o grupo está otimista de que a
proposta será aceita como a melhor solução para
evitar a falência da concessionária e uma
judicialização do processo, afirmou Stefan
Conrad, presidente da Zurich na América Latina,
ao Valor. O ativo seria um importante reforço no
portfólio da companhia no Brasil, hoje focada nas
regiões Sudeste e Sul. A empresa já opera o
aeroporto de Florianópolis (SC), é acionista em
Confins (MG) e acabou de ganhar, em março, os
aeroportos de Macaé (RJ) e Vitória (ES).

Para entrar em Viracopos, o consórcio pede três
alterações principais: a extensão do prazo do
contrato de 30 para 35 anos; a revisão dos
investimentos para adequá-los à demanda de
passageiros; e a renegociação das outorgas fixas,
que representam a maior parte da dívida. "Essas
três mudanças são essenciais, mas estamos
dispostos a negociar", disse Conrad.
A reestruturação incluiria ainda uma injeção de
capital de ao menos US$ 100 milhões no ativo.
Os atuais controladores, UTC e Triunfo, que estão
em grave situação financeira e envolvidas na
Operação Lava Jato, perderiam totalmente o
controle e o poder político da operação. Pela
proposta, a fatia das empresas de 51% seria
diluída, e os papéis, convertidos em cotas de um
fundo de investimentos em participações (FIP),
gerido pela IG4. A Infraero, que detém 49% do
negócio, também teria a participação diluída, a
não ser que acompanhasse a injeção de capital -
cenário considerado pouco provável.
Em relação à dívida bilionária com credores
financeiros, o consórcio diz que não pretende
renegociar valores. "Não falamos em corte. Nossa
solução poderá recuperar 100% das dívidas até o
fim da concessão", disse Conrad.
O endividamento total da concessionária
calculado pela auditoria da Deloitte,
administradora judicial do processo, é de R$ 7,5
bilhões - além dos débitos previstos inicialmente
pela concessionária, foram incluídas as outorgas.
Na relação de credores, o BNDES aparece com R$
2,1 bilhões. Bancos privados como Bradesco, Itaú
e Banco do Brasil também constam na lista, com
valores bem menores.
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A ideia é que R$ 1 bilhão em débitos com bancos
sejam convertidos em participação na
concessionária. O BNDES, que responde pelo
grosso da dívida financeira, teria parte dos
débitos parcelados ao longo de toda a concessão
e outra parcela convertida em debêntures.
Já o pagamento das outorgas à Anac, calculadas
em R$ 4,67 bilhões na data em que a recuperação
foi protocolada, teria tratamento distinto. A ideia é
quitar aquilo que já deveria ter sido pago e
renegociar as parcelas futuras - estas últimas
representam o grosso do valor total, R$ 4,4
bilhões.
A proposta do grupo apresentada ao governo
prevê ainda um desconto de 40% desse valor.
Além disso, os pagamentos não seriam feitos
mais em parcelas fixas, como determinava o
edital, e sim variáveis, de acordo com uma
porcentagem da receita.
As proponentes também afirmam que não se
responsabilizarão por indenização às antigas
controladoras, por eventuais desequilíbrios da
concessão e investimentos não amortizados.
"Somos investidores internacionais. Não
gostamos de falar com uma companhia que está
na Lava Jato. Temos que fazer uma separação",
diz Conrad. No processo, as controladoras
reclamam ao menos R$ 3,2 bilhões de
desequilíbrios econômico-financeiros da
concessão.
Após investimentos dos controladores, o
aeroporto passou a ter capacidade de até 25
milhões de passageiros por ano. Em 2018, a
movimentação foi de apenas 9,2 milhões. 

Os terminais de carga, que representam 60% da
movimentação, têm capacidade média mensal de
15 mil toneladas para importação e 5 mil para
exportação. Em 2018, a carga média total, por
mês, foi de 19,6 mil toneladas.
Viracopos foi leiloado em fevereiro de 2012 e
arrematado pelo consócio liderado por UTC ,
Triunfo e Egis por R$ 3,8 bilhões, com ágio de
159% sobre o valor mínimo. À época, o consórcio
que ficou em segundo lugar, liderado pela
Odebrecht, chegou a questionar a capacidade dos
vencedores de operar um aeroporto do porte de
Viracopos. O recurso foi negado.
Procurada, a ABV informou, em nota, que
"propostas [que receber] de aquisição serão
avaliadas dentro do processo de Recuperação
Judicial, em conjunto aos seus assessores
jurídicos e financeiros". E destacou que Viracopos
é um ativo de qualidade e apresenta grande
potencial de crescimento de receita, além de
viabilidade econômico-financeira. Que a RJ deve-
se principalmente à crise, que causa frustração de
receita de passageiros e de cargas de 2013 a
2019.
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Anac e BNDES preferem solução de mercado à relicitação

As autoridades federais do setor aeroportuário
defendem uma solução de mercado para a
recuperação judicial do aeroporto de Viracopos,
no entanto, não estão dispostas a abrir mão de
cláusulas básicas do contrato.
"Obviamente, a venda a outro grupo é o melhor
dos mundos. Uma extinção antecipada da
concessão é muito ruim. Mas essa solução de
mercado não pode vir a qualquer custo", diz Tiago
Pereira, superintendente da Anac (Agência
Nacional de Aviação Civil).
O BNDES, principal credor, com mais de R$ 2
bilhões, considera mais vantajoso fechar um
negócio com um grupo privado do que abrir uma
nova licitação, apurou o Valor, e disse que está
conversando não só com a Zurich, mas com
outros interessados.
Segundo Ronei Glanzmann, secretário de Aviação
Civil, houve a procura de outras companhias, além
de Zurich e IG4, interessadas em assumir a
concessão, mas as conversas ainda são
preliminares.
Para ele, independentemente do grupo
proponente, alguns termos da concessão não
podem ser alvo de renegociação. Um deles é o
pagamento das outorgas. "Para fazer uma
alteração dessas, teria que haver uma nova lei ou
medida provisória, o que dificilmente passaria no
Congresso."
A proposta de rever investimentos, como a
construção de uma terceira pista de pouso e
decolagem, até poderia ser rediscutida, segundo
Pereira. No entanto, teria de haver uma
contrapartida de reequilíbrio, como o aumento no
valor das outorgas.

Ele reconhece que, caso nenhuma proposta seja
aceita e só reste a opção da falência, o processo
poderá ser judicializado.
"Não tenho dúvida de que o cenário de extinção é
muito mais litigioso. Há uma saída mais fácil, mas
que pode gerar um problema de credibilidade da
regulação e com órgãos de controle. E há outra
saída, em que a concessionária pode entrar na
Justiça. Ainda estamos discutindo", diz Pereira, da
Anac.
O governo federal já deixará engatilhada uma
solução alternativa, caso a falência seja
decretada. "Nosso 'plano B', que a cada dia parece
mais que vai virar 'plano A', é uma nova
concessão, feita do zero", afirma Glanzmann, da
SAC.
A nova licitação levaria cerca de um ano para ser
realizada. Durante esse período, haveria uma
operação temporária, que seria negociada dentro
da própria recuperação judicial, e que não seria
assumida pela Infraero, diz ele. "O que não pode
haver é a interrupção do serviço."

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

Fonte: Valor



Justiça suspende leilão da Avianca marcado para esta terça

A Justiça de São Paulo concedeu hoje (6) liminar
suspendendo a realização do leilão de ativos da
Avianca, marcado para amanhã (7). Estavam
previstos para serem vendidos sete unidades
produtivas isoladas (UPIs), com slots
(autorizações de pouso e decolagem) nos
principais aeroportos brasileiros. A Azul, a Gol e a
Latam estavam cadastradas para participar do
leilão.
A decisão, do desembargador Ricardo Negrão, da
2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, acatou pedido
da Swissport Brasil, empresa que atua com
serviços de logística em aeroportos, e credora de
mais de R$ 17 milhões da Avianca, que passa por
recuperação judicial.
Segundo a Swissport, o plano de recuperação da
Avianca se baseia na transferência de slots
(termo usado para se referir ao direito de pousar
ou decolar em aeroportos congestionados), o que
seria vedado pela legislação.
Na decisão, o juiz argumentou que o pedido era
relevante, uma vez que o órgão regulador da
aviação civil no país, a Agência Nacional de
Aviação Civil (Anac), também havia se
posicionado contra a venda dos slots.
“Não se pode olvidar preocupante manifestação
da Anac [...] por meio da qual mostra-se contrária
às tratativas relacionadas à alienação de slots
como se fizessem parte do ativo da empresa, uma
vez que tal previsão afeta negativamente a
competência da Autarquia Federal", disse o juiz.

O desembargador suspendeu ainda os efeitos da
decisão que homologou plano de recuperação
judicial da Avianca. O mérito da liminar ainda será
julgado pela 2ª Câmara Reservada de Direito
Empresarial, com votos do desembargador
Ricardo Negrão e mais dois magistrados.
Desde o início do ano, a Avianca passa por
dificuldades para manter a operação, chegando a
cancelar mais de 1.400 voos devido a perda de
aeronaves arrendadas. Atualmente, a companhia
opera apenas entre quatro aeroportos:
Congonhas, em São Paulo; Santos Dumont, no Rio,
Brasília e Salvador.
Ontem (5), a Latam anunciou que vai incorporar
dez aviões que operavam pela Avianca. As
aeronaves que serão arrendadas pela Latam são
do modelo Airbus 320-200, de propriedade da Air
Castle, uma das maiores empresas de leasing de
aeronaves do mundo.
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Crise da Avianca faz ponte aérea Rio-SP ficar 35% mais cara

A crise da Avianca não afetou apenas os preços
de bilhetes das rotas com elevado número de
cancelamento de voos. Mesmo a ponte aérea Rio-
São Paulo, que teve voos preservados por ser
considerada uma rota mais rentável, ficou mais
cara em abril, na comparação ao mesmo mês do
ano anterior, mostra levantamento Voopter,
plataforma que faz comparação de preço de
passagens.
O levantamento da empresa, que se baseia em
milhares de pesquisas de preços realizadas
diariamente em sua plataforma, mostra que o
valor médio do trecho entre os aeroportos de
Congonhas, em São Paulo, e Santos Dumont, no
Rio de Janeiro, atingiu R$ 453,74 em abril, 34,9%
mais cara do que um ano antes (R$ 336,17).
Segundo o site de pesquisa, trata-se de um
avanço significativo, ainda que menor do que o
visto em outras rotas.
“A Avianca tem evitado cancelar voos nesse
trecho, mas mesmo assim o preço subiu. É
possível que o temor que a Avianca não
entregasse o serviço tenha estimulado a procura
de passagens em outras empresas, contribuindo
para elevar os preços”, diz Juliana Vital, a diretora-
geral da Voopter. “É uma temor ruim para o
consumidor e não verdadeiro por completo,
porque isso [o cancelamento de voos da Avianca
na ponte aérea] praticamente não aconteceu.”
Os voos que conectam os aeroportos
internacionais de Guarulhos ao Galeão, no Rio,
também tiveram aumento expressivo de preços. 

De acordo com o levantamento, o bilhete de ida e
volta desse trecho ficou 85% mais caro, ao
passado de R$ 278,39 em abril de 2018 para R$
514,97 em abril de 2019. Em recuperação judicial
desde o fim do ano passado, a Avianca demitiu 80
funcionários de solo em Guarulhos na semana
passada.
A Avianca deixou de operar no Galeão em abril e
concentra agora operações em Congonhas,
Santos Dumont, Brasília e Salvador. Procurada
pelo Valor, a Avianca não se pronunciou.
Outras trechos com maior frequência de voos
cancelados tiveram avanço mais intenso dos
preços. O valor médio da passagem do Santos
Dumont para  Salvador, por exemplo, passou de
R$ 574,14 em abril de 2018 para R$ 1.377,32 no
mesmo mês deste ano, o correspondente a um
incremento de 140%. Do Galeão para Brasília, por
sua vez, o preço médio cresceu 114,11%, para R$
733,45 na mesma base de comparação.
A diretora-geral da Voopter frisa que, além do
“efeito Avianca”, os preços das passagens aéreas
foram influenciados ao longo dos últimos meses
por outros custos do setor, como o aumento do
preço do querosene de aviação e a cotação do
dólar em relação ao real, por exemplo.
Em São Paulo, por outro lado, o governador João
Doria (PSDB) reduziu a alíquota do Imposto Sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) da
querosene de 25% para 12%.
Carlos Prado, presidente da Abracorp (Associação
Brasileira de Agências de Viagens Corporativas),
também identificou alta dos preço das passagens
na ponte aérea. 
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Para ele, o movimento seria previsível porque as rotas nacionais são interligadas. Ou seja, um voo
cancelado de Salvador para o Rio, por exemplo, acaba substituído por um novo voo de Salvador para
São Paulo, com conexão posterior ao Rio.
 
“Isso quer dizer que a oferta da ponte aérea pode não ter sido reduzida, mas você ganhou uma
demanda nova de voos com conexão no Rio e São Paulo, que são os principais hubs”, disse o
executivo. “No primeiro trimestre deste ano, por exemplo, identificamos um incremento de 13% no
tráfego de passageiros corporativos nas rotas domésticas. Então, se não teve queda da oferta, teve
aumento da demanda”.
 
Especialistas do setor acreditam que as tarifas tendem a manter-se pressionadas nos próximos
meses, enquanto estiver em curso o processo de venda dos ativos da Avianca. Na próxima terça-
feira, serão leiloadas sete unidades produtivas isoladas (UPIs) da companhia aérea, com slots
(autorizações de pouso e decolagem) nos principais aeroportos brasileiros. Estão habilitadas a
participar Gol, Latam e Azul.
 
Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) corroboram a alta de preços do setor
nos últimos meses.
 
No Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mede a inflação oficial do país, as
passagens aéreas avançaram 7,3% em março - indicador que corresponde a bilhetes comprados dois
meses antes, pela metodologia do instituto. Nos últimos 12 meses, as passagens ficaram 27,9%
mais caras.
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Anac cobra na Justiça seguro de Viracopos

Embora analise uma saída via mercado para
reaver os valores devidos pela concessionária do
aeroporto de Viracopos, a Agência Nacional de
Aviação Civil (Anac) não desistiu ainda de recorrer
à esfera judicial. A agência trava um embate nos
tribunais contra as seguradoras Swiss Re e
Austral para cobrar o pagamento de multas e
outorgas devidas pela Aeroportos Brasil
Viracopos (ABV) no valor total estimado em R$
400 milhões.
A concessionária, em recuperação judicial há um
ano, não pagou as parcelas da outorga e multas
impostas pela agência, o que levou ao
acionamento no fim de 2017 do seguro garantia
contratado junto às seguradoras Swiss Re e
Austral.
No entanto, desde então, as seguradoras têm se
negado a pagar os valores. Segundo o Valor
apurou, as empresas defendem que só devem ser
chamadas a arcar com algum valor se houver
saldo devedor em desfavor da concessionária,
depois de feita uma negociação sobre o
reequilíbrio do contrato de concessão.
Até agora, as estimativas mostram que há saldo a
pagar. As construtoras UTC e Triunfo,
controladoras da ABV, alegam que têm a receber
ao menos R$ 3,2 bilhões do governo pelos
investimentos realizados durante o período da
concessão, que iniciou em 2012. Já o total das
outorgas que a concessionária deve à Anac está
estimado em R$ 4,67 bilhões, considerando a data
em que o processo de recuperação judicial foi
protocolado.

O não pagamento da indenização por parte da
Swiss Re e Austral levou a Anac a inscrever as
seguradoras no cadastro de dívida ativa e ajuizar
execuções fiscais contra as empresas. Em reação,
as seguradoras pediram à Justiça Federal, no ano
passado, que suspendesse essas medidas até
que fosse feito o reequilíbrio do contrato.
Em dezembro, o juiz federal Leão Aparecido Alves,
do Tribunal Regional Federal da 1ª Região,
concedeu liminar impedindo que a Anac adote
medidas de cobrança contra as seguradoras.
Dessa forma, as três execuções fiscais da agência
contra a Swiss re e Austral que correm na Justiça
de São Paulo foram suspensas.
O Valor apurou que, em fevereiro, a Anac recorreu
dessa decisão. Consultada, a agência diz que não
comenta processos em andamento. Swiss Re e
Austral também disseram que não iriam se
pronunciar sobre o caso.
Essa não foi a primeira vez em que as
seguradoras foram acionadas. Em 2017, elas
pagaram uma conta de R$ 150 milhões referente
a outorgas fixas e variáveis. As seguradoras
arcaram com os valores, mas recuperaram a
quantia depois de entrar com um processo na
Justiça pedindo o ressarcimento à
concessionária, caso que acabou com um acordo
entre as partes.
Segundo o Valor apurou, as garantias da
concessionária já estão se tornando escassas. A
apólice de seguro está perto de seu limite de
cobertura de R$ 442 milhões previstas para
indenização.
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Apesar da discussão nos tribunais entre a Anac e as seguradoras, o embate pode ter uma solução
via mercado, caso seja aprovado o plano apresentado pela operadora suíça Zurich e pela gestora de
fundos IG4 Capital para Viracopos.
 
As empresas propõem assumir a concessão e quitar os valores que já deveriam ter sido pagos em
outorgas. Além disso, segundo o plano, renegociariam as parcelas futuras, arcando não com um
valor fixo, mas sim com uma porcentagem que varia conforme a receita da operação. O plano ainda
prevê um desconto de 40% sobre as outorgas.
 
No dia 16 de maio, ocorrerá a assembleia geral dos credores para avaliação do plano de
recuperação judicial da ABV.
 
Segundo uma fonte que acompanha a disputa na Justiça, a saída via mercado é a melhor para as
seguradoras porque evitaria o desembolso dos valores cobrados. Para esse mesmo interlocutor,
caso Zurich e IG4 Capital assumam a concessão, haveria interesse do mercado em conceder
garantias ao negócio, devido à especialização da operadora em administrar aeroportos e à
reputação do fundo.
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Plano de recuperação da Avianca está travado

O plano de recuperação judicial da Avianca Brasil,
elaborado pelo fundo americano Elliott
Management, com apoio de Gol e Latam, está
travado. Até ontem à noite, eram quatro credores
contestando o plano na Justiça.
O leilão dos slots (direitos de pousos e
decolagens) da companhia, marcado para ocorrer
ontem, continua suspenso. E a Agência Nacional
de Aviação Civil (Anac), respondendo a um pedido
da aérea controlada pelos irmãos Germán e José
Efromovich, já disse que não irá flexibilizar as
regras para ajudá-la.
O plano de recuperação judicial propõe o
fatiamento da Avianca em sete empresas - uma
para o programa de fidelidade e seis para
continuar voando entre os principais aeroportos
do país.
As regras da Anac exigem, entre outras coisas,
que cada empresa tenha pelo menos um avião,
estrutura de administração própria e que
mantenha regularidade em seus voos. A Avianca
pediu o relaxamento dessas regras. A Anac não
aceitou, alegando questões de segurança.
Além da Swissport, que presta serviços em
aeroportos e conseguiu decisão judicial para
suspender a realização do leilão; mais três
credores contestam o plano da Avianca: a BR
Distribuidora, fornecedora de combustível, e as
empresas de leasing de aviões Celestial Aviation
e PK Airfinance. A BR Distribuidora reclama que a
aprovação do plano na assembleia de credores de
5 de abril não foi feita de maneira transparente
pois foram omitidos documentos e informações
aos presentes.

A BR continua fornecendo combustível à Avianca,
mas os pagamentos têm que ser feitos à vista.
Caso o pedido da BR seja aceito pela Justiça, a
Avianca corre o risco de ter de refazer seu plano
de recuperação. A distribuidora de combustíveis é
credora de R$ 36 milhões. A dívida total da
Avianca é de R$ 2,4 bilhões.
A Celestial e a PK, que pertencem à GE Capital
Aviation Services, protocolaram agravos de
instrumento na 2ª Câmara Reservada de Direito
Empresarial, solicitando a correção de
"ilegalidades" do plano de recuperação judicial.
Credoras de R$ 33,194 milhões, as duas empresas
querem a aprovação de um novo plano no qual
elas teriam prioridade no recebimento dos valores
devidos pela Avianca, a exemplo do que ocorreria
com Gol e Latam no plano concebido pelo fundo
Elliott - o maior credor da Avianca.
Gol e Latam fizeram empréstimos à Avianca do
tipo "devedores em posse de dívida" (ou DIP, na
sigla em inglês). E por isso, na fila de credores, as
duas companhias têm prioridade. A mesma
situação da Azul, que também fez um DIP à
empresa dos Efromovich.
Celestial e PK afirmam que seus créditos
apresentam todas as características de um DIP. E
por isso também querem estar entre os primeiros
na fila dos credores.
Enquanto o plano não deslancha, a Avianca
continua encolhendo. 
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Ontem, anunciou o cancelamento de mais 609 voos, que seriam realizados entre ontem e quinta-
feira. As frequências canceladas partiam de aeroportos como Guarulhos (SP), Salvador (BA), Belém
(PA), Navegantes (SC), Porto Alegre (RS), João Pessoa (PB), Maceió (AL), Recife (PE) e Florianópolis
(SC). A companhia mantém operações nos aeroportos de Congonhas (SP), Santos Dumont (RJ),
Salvador e Brasília. São seis aeronaves que fazem 38 voos diários.
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Lucro da Azul cai 20% no 1º tri por maiores despesas

Custos operacionais maiores pesaram sobre a Azul no primeiro trimestre, com a terceira maior
companhia aérea do país acusando os efeitos combinados da alta do dólar e do aumento do preço
do combustível de aviação.
 
A companhia anunciou nesta quinta-feira que teve lucro líquido de 137,7 milhões de reais no período,
queda de 20,1 por cento ano a ano, apesar da receita significativamente maior.
 
Enquanto a receita líquida cresceu 16 por cento para 2,54 bilhões de reais, os custos com pessoal
subiram 37 por cento em meio à expansão da empresa.
 
Os custos de combustível também subiram 20,8 por cento, enquanto a linha outros custos aumentou
34 por cento, para 224 milhões de reais.
 
A Azul e suas rivais têm enfrentado custos mais elevados nos últimos trimestres devido à contínua
depreciação do real. Enquanto os passageiros compram passagens em reais, muitas das despesas,
como combustível, são denominadas no dólar.
 
No início do ano, a Azul assinou acordo provisório para comprar parte das operações da Avianca
Brasil, que está passando por um processo de recuperação judicial. No entanto, as rivais Gol e Latam
Airlines fizeram uma oferta concorrente, golpeando a Azul, que esperava com o negócio passar a
operar a ponte aérea São Paulo-Rio de Janeiro, uma das mais lucrativas do país.
 
No começo desta semana, um juiz suspendeu indefinidamente o leilão da Avianca.
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Associação de aéreas defende 100% de capital estrangeiro no setor

O presidente da Abear (associação Brasileira das
Empresas Aéreas), Eduardo Sanovicz, defendeu a
aprovação da Medida Provisória que permite que
estrangeiros controlem companhias do setor no
Brasil.
Segundo ele, o fim dessa restrição amplia a
competição no setor e dá mais opções para os
consumidores, beneficiando a economia do país.
Atualmente o limite de participação de
estrangeiros no capital das aéreas é de 20%.
"Todas as empresas associadas a Abear são
favoráveis a ampliação da competição nesse
mercado e estamos prontos para esse novo
momento", disse ele em entrevista à Folha.
Segundo o executivo, a medida pode, de um lado,
trazer competidores estrangeiros para atuar no
mercado brasileiro e, de outro, atrair
investimentos para companhias constituídas.
Mas, ressalva, ainda não é possível saber quais
desses cenários vão se concretizar.
É a primeira vez que a associação, que reúne as
empresas Latam, Gol e Avianca (essa última em
processo de Recuperação Judicial), se posiciona
sobre o tema.
A Abear só emite opinião quando há consenso
entre seus membros. Em 1º de maio, a Azul
anunciou seu desligamento da associação.
o que abriu espaço para que a associação
passasse a discutir o tema, como apontou a
coluna Painel S.A.
 

A medida defendida por Sanovicz foi editada pelo
ex-presidente Michel Temer (MDB). A decisão foi
definida junto à cúpula do governo do presidente
Jair Bolsonaro (PSL) durante o período de
transição.
Em sua tramitação no Congresso, foram incluídas
mudanças na medida que, na visão de Sanovicz,
caso mantidas, vão diminuir o interesse de
estrangeiros pelo mercado brasileiro, por criarem
restrições que não existem fora do país.
Uma delas coloca a obrigação de que 5% dos
voos das empresas com mais de 20% de capital
estrangeiro sejam dedicados a rotas regionais por
um prazo mínimo de dois anos.
Segundo o presidente da Abear, a medida ignora o
modo como o setor aéreo funciona, pois as
companhias que decidirem vir para o mercado
brasileiro devem começar sua operação com
poucas aeronaves, expandindo sua atuação
paulatinamente.
Além disso, diz ele, a definição de rotas leva em
conta uma série de variáveis, como demanda e
infraestrutura de cada região.
"É uma medida com sabor simpático à primeira
vista para quem olha de fora, mas que  demonstra
um profundo desconhecimento do mercado de
aviação", diz.
Sanovicz também critica a recriação da franquia
de bagagens, que havia deixado de existir no país
desde 2017, após resolução da Anac e foi
reinserida no texto em tramitação. Pela proposta,
bagagens de até 23 quilos não devem ser
cobradas.
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De acordo com Sanovicz, o fim da franquia permitiu que chegassem no Brasil as primeiras
companhias aéreas de baixo custo. São companhias que, em troca de bilhetes aéreos mais baratos,
exigem que o passageiro pague separadamente por cada comodidade que deseja, entre elas
despachar bagagem, marcar assentos ou pedir comida durante o voo.
 
No ano passado, começaram a fazer voos internacionais para o Brasil a norueguesa Norwegian Air: e
a chilena Sky Airlines.
 
Porém a insegurança jurídica em relação a possibilidade de manutenção desse modelo de negócios
aqui é uma barreira para a entrada de mais companhias, diz o presidente da Abear.
 
"Qualquer tipo de restrição, limitação diferente do que se pratica no planeta inibe, quando não torna
inócua, a própria medida", afirma ele sobre a MP.
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Justiça adia assembleia de credores de Viracopos

A assembleia geral de credores do aeroporto de Viracopos foi adiada para o dia 27 de junho. Caso
não haja quórum, haverá uma segunda convocação em 1º de agosto. O encontro, que estava
marcado para 16 de maio, já havia sido postergado em fevereiro.
 
A nova mudança foi autorizada pela juíza da 8ª Vara Cível de Campinas, Thais Migliorança Munhoz,
que acatou um pedido da concessionária Aeroportos Brasil Viracopos (ABV) e do BNDES, principal
credor financeiro.
 
Em seu pedido, a ABV afirmou que precisava de mais prazo para as negociações com os credores e
também para que eventuais investidores interessados em fazer propostas pela concessão
pudessem apresentar suas ofertas.
 
Até agora, há uma proposta concreta para adquirir a concessão, formulada pela operadora suíça
Zurich e pela gestora IG4, conforme antecipou o Valor na edição de segunda-feira.
 
Ainda não há, porém, um consenso em torno da oferta, já que a Anac (Agência Nacional de Aviação
Civil) e o governo federal se opõem à ideia do consórcio de flexibilizar termos do contrato, como o
pagamento de outorgas e os investimentos exigidos.
 
Outros grupos também se mostraram interessados em adquirir a concessão. No entanto, as
conversas ainda são preliminares e não houve ofertas oficiais, dizem representantes do governo.
 
Entre as companhias apontadas como possíveis proponentes estão a CCR, a argentina Inframérica, a
espanhola Aena e a francesa ADP. Procuradas, CCR e Inframérica não quiseram comentar. A Aena
afirmou, em nota, que a opção poderá ser avaliada, mas que ainda não há decisão. A ADP não foi
localizada.
 
A ABV, controlada por UTC e Triunfo, pediu recuperação judicial em maio de 2018, com objetivo de
reestruturar R$ 2,88 bilhões em dívidas com credores financeiros, fornecedores e funcionários. Além
disso, há outros R$ 4,67 bilhões em outorgas devidas à Anac pela concessionária.
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Com R$ 4 bi em caixa, Azul reforçará expansão caso Avianca desapareça

O presidente da Azul Linhas Aéreas, John
Rodgerson, disse ontem que a companhia, com
um caixa de R$ 4 bilhões, tem um plano de
crescimento robusto. E caso a Avianca Brasil vá à
falência, a expansão pode ser ainda maior.
"A situação da Avianca é muito triste e a intenção
da Azul era resgatar a empresa", disse Rodgerson
ao Valor, depois de ter divulgado o balanço do
primeiro trimestre. Ele criticou as rivais Gol e
Latam.
A Azul estava disposta a comprar toda a operação
da Avianca, controlada pelos irmãos Germán e
José Efromovich, e em recuperação judicial há
cinco meses. Seu principal interesse era
justamente a ponte-aérea que liga os aeroportos
de Congonhas (SP) e Santos Domunt (RJ). Mas
seu plano foi desbancado pela proposta do maior
credor da Avianca, o fundo Elliott, que foi
abraçada por Gol e Latam, as principais rivais da
Azul. Ocorre que este plano, que fatia a Avianca
em sete empresas, está parado, alvo de liminares
por parte de credores. Assim, o leilão de seus
ativos, que deveria ter sido feito na terça-feira, não
aconteceu, atrasando o processo de recuperação
judicial - a empresa está funcionando com apenas
seis aviões, em quatro aeroportos.
Ontem, Rodgerson foi taxativo. Para ele, "a
estratégia de Gol e Latam foi para fechar a
Avianca" e "o duopólio na ponte aérea continuará".
Gol e Latam têm o maior número de voos entre
Rio e São Paulo. Além das ações judiciais dos
credores, o plano da Avianca preocupa a área
técnica do Conselho Administrativo de Defesa da
Concorrência (Cade) e a Agência Nacional de
Aviação Civil (Anac).

"Nosso plano de crescimento já é muito forte. Se
Avianca for embora de verdade, tem oportunidade
de crescer um pouco mais", disse o executivo. Faz
parte do plano para este ano adicionar 20 aviões à
frota operacional, de 125. Se for considerada a
frota já contratada junto às empresas
arrendadoras, a frota é de 147 aviões.
A posição de caixa da Azul no primeiro trimestre
deste ano, de R$ 4 bilhões, ajudará a fomentar o
crescimento da empresa. "Tentamos gastar [os
recursos] comprando uma empresa aérea, [a
Avianca Brasil], mas não foi possível. Mas este
caixa é importante para que a empresa sobreviva
a qualquer cenário econômico", disse Alex
Malfitani, vice-presidente da Azul. Ele acrescentou
que as perspectivas para o ano são positivas. A
margem de lucro operacional deve oscilar entre
18% e 20% neste ano e o número de assentos-
quilômetro oferecidos (ASK) também deverá
crescer na mesma proporção.
Rodgerson comentou que vê a possibilidade de
haver um aumento da receita operacional por
assentos-quilômetro oferecidos (rask, na sigla em
inglês) devido à redução no número de voos da
Avianca. Os preços das passagens aéreas já vêm
subindo. Na ponte-aérea Rio-São Paulo, os
bilhetes ficaram 35% mais caros em abril, em
relação a abril do ano passado, segundo o site
Voopter. 
De janeiro a março deste ano, a Azul teve um lucro
líquido de R$ 137,7 milhões, um recuo de 20% em
relação aos R$ 172,3 milhões registrados no
mesmo período de 2018.
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A receita líquida subiu 16%, para R$ 2,5 bilhões. O lucro foi pressionado pelo câmbio, o aumento do
preço do querosene de aviação e a reoneração da folha de pagamento (devido ao fim do incentivo
tributário concedido pelo Plano Brasil Maior).
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Aérea tenta reverter suspensão de leilão

Os advogados da Avianca Brasil, que está em recuperação judicial, recorreram da liminar obtida pela
Swissport Brasil na segunda-feira, que suspendeu o leilão das sete unidades produtivas isoladas
(UPIs) que estava marcado para o dia seguinte.
 
O documento, direcionado ao desembargador Ricardo Negrão, da 2ª Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, diz que a decisão significou "uma invasão
desnecessária nos termos do plano de recuperação maciçamente aprovado, atravancando e
colocando mais um percalço numa rápida e efetiva solução de mercado para o caso da Avianca".
 
Segundo Joel Luís Thomaz Bastos e Ivo Waisberg, sócios do TWK Advogados, a decisão foi
"absolutamente desarrazoada".
 
No documento, a defesa da Avianca argumentou que o plano, aprovado em assembleia em 5 de abril
e homologado no dia 12 do mesmo mês, não relativizou qualquer norma.
 
Ontem, a empresa americana de leasing de aviões Wells Fargo conseguiu na Justiça a retomada de
um avião alugado à Avianca, segundo o jornal "O Globo". Com isso, a frota da companhia aérea passa
ser de cinco aeronaves.
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Cade teme concentração maior com fim de Avianca

As companhias aéreas líderes de mercado podem
não levar um dos ativos mais cobiçados no
espólio da Avianca mesmo se saírem vencedoras
no leilão da empresa. Segundo o
Estadão/Broadcast apurou, órgãos reguladores
têm restrições em repassar os slots –
autorizações de pouso e decolagem em
aeroportos – para Gol e Latam, que estão na
disputa.
O Conselho Administrativo de Defesa Econômica
(Cade) defende que a Agência Nacional de
Aviação Civil (Anac) distribua os slots da Avianca
para uma nova empresa, ou, se isso não for
possível, entre companhias com menor
participação de mercado. No aeroporto de
Congonhas, o mais disputado do País, a Azul é a
menor empresa, com 5% dos slots.
A preocupação do Cade é que, se os ativos forem
repassados às líderes, haverá mais concentração
de mercado, afetando preços e ofertas de voos.
Segundo fontes, a avaliação da Anac, responsável
pela cessão dos slots, também é que a
distribuição para um novo entrante seria a
“solução ideal” porque, quanto mais empresas no
mercado doméstico, melhor.
A posição dos órgãos reguladores poderia
beneficiar a Azul, que também se habilitou para
participar do leilão. Uma empresa só “herda” os
slots de outra comprada se adquirir toda a
operação. 

No modelo desenhado pela Avianca, seriam
vendidas unidades produtivas separadas, por isso
há dúvidas se os slots iriam ou não para a
ganhadora automaticamente.
Leilão
Com dívidas de R$ 2,7 bilhões, a Avianca tem
como plano de recuperação judicial a divisão de
seus ativos em sete Unidades Produtivas Isoladas
(UPIs). Seis dessas unidades incluiriam os slots e
uma delas o programa de fidelidade da empresa.
O leilão das UPIs deveria ter ocorrido na terça-
feira, 7, mas uma liminar da Justiça cancelou o
certame – a Avianca deve recorrer nos próximos
dias, apurou o Estado. O questionamento é sobre
possível ilegalidade na venda dos slots, que não
podem ser considerados ativo da companhia
aérea, segundo a Anac.
Na terça-feira, um empecilho extra apareceu na
recuperação judicial da Avianca: a arrendadora de
aeronaves Gecas (do grupo GE) e BR Distribuidora
apresentaram questionamentos na Justiça em
relação aos pagamentos previstos no plano. A GE
apontou que nem todos os credores são
contemplados e pediu reserva do valor que é
devido a ela. A BR apresentou agravo pedindo
revogação do plano por entender que receberá só
0,02% do crédito de R$ 36 milhões.
Avianca e Latam não comentaram. A Azul não
respondeu. A Gol disse que “a quebra dos horários
de pouso e decolagem em seis UPIs permite que
eventuais aquisições tenham menor impacto em
relação à concorrência”.
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Avianca vai ao TJ para tentar ressuscitar leilão

Sob o risco de se tornar inviável, a Avianca vai pedir ao Tribunal de Justiça (TJ) para acelerar o
julgamento da decisão do desembargador Ricardo Negrão, que suspendeu o leilão dos ativos da
companhia, que ocorreria ontem, dia 7. A intenção é reverter a suspensão, o que dependerá de voto
favorável de dois desembargadores. Caso a votação no TJ seja contrária à manutenção do leilão, a
expectativa é de que a companhia modifique o plano, que a cada dia está sendo mais criticado. A
impossibilidade de venda das autorizações de pouso e decolagem (slots) em seis Unidades
Produtivas Isoladas (UPIs) separadas foi um dos argumentos que o TJ se baseou para não realizar
o leilão. A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) deixou clara a dificuldade de constituir seis
UPIs.
 
Perda total. Outro desfecho não descartado é a “convolação” da recuperação judicial em falência,
caso a situação se agrave ainda mais, a ponto de desmontar completamente a empresa. Este seria
o pior resultado para funcionários e credores.
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Anac indica que não pode dar aval à Avianca fatiada

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac)
sinalizou que não pode fatiar as autorizações de
pouso e decolagem (slots) da Avianca, conforme
deseja a empresa. O argumento do órgão é de que
não pode assegurar um nível de segurança
aceitável aos passageiros. A Anac justifica a
incapacidade de emitir autorizações para
constituição de seis Unidades Produtivas Isoladas
(UPIs) – onde os slots seriam vendidos – e os
respectivos Certificado de Operador Aéreo (COA)
sem saber de antemão quais aeronaves seriam
operadas, a capacidade técnica de cada unidade e
a real equipe que trabalhará nas mesmas. Antes
operadora de 55 aviões, a Avianca tem seis
aeronaves em voo. A Anac diz , por fim, que sua
posição é, portanto, obedecer a legislação vigente.
Não garante nada. A dura manifestação da Anac
foi juntada ao processo de recuperação judicial da
Avianca na sexta-feira, dia 3. Nesta segunda-feira,
dia 6, a Swissport, operadora de serviços
aeroportuários, conseguiu suspender o leilão das
UPIs, apontando para a inviabilidade de
constituição dessas unidades.
Pá de cal. Em meio à novela sobre a realização do
leilão da Avianca, coube ao vice-presidente
financeiro da Azul, Alex Malfitani, dar a real
temperatura sobre a hipótese de salvação da
aérea. “A empresa tinha 55 aviões e agora tem
meia dúzia. Para todo efeito prático, a empresa
praticamente deixou de existir”, disse ao jornalista
Gustavo Lopes, da Rádio Eldorado.
Perfurme. O Malfitani, da Azul, lembra que a
Avianca chegou a operar 240 voos por dia. “Nós
fizemos uma oferta por ativos de 140 desses
voos.

E eles (Gol e Latam) só demonstraram interesse
nos voos que a Azul tinha interesse”, disse. “Foi
uma coisa que não deixou cheiro muito bem”.
Juntos?  A Siwssport argumentou ainda que o
leilão em si não garante a constituição das UPIs,
tampouco que haverá pagamento aos credores.
Por isso, pediu à Justiça que outro plano fosse
desenhado com um outro formato de leilão,
remetendo à ideia de venda de todos os slots em
uma única unidade.
Aliás…. o leilão de uma única UPI era previsto no
acordo que havia sido firmado pela Avianca com a
Azul e acabou atropelado por outro plano de
recuperação para a empresa alinhavado pela
gestora norte-americana Elliott, maior credor da
aérea, com Gol e Latam. A reviravolta irritou a
Azul, que se valendo dos R$ 16 milhões em
dívidas, fez vários questionamentos ao advogado
da Elliott sobre as motivações para a mudança
repentina no plano de recuperação judicial na
assembleia de credores. A Swissport, que tem R$
17 milhões de crédito, acompanhou a reclamação.
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Anac divulga regra de inspeção de agentes públicos nos aeroportos

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac)
publicou no Diário Oficial da União (DOU) uma
nova resolução com os procedimentos de
inspeção de segurança nos aeroportos do País.
As regras para o cidadão comum não foram
alteradas, mas o regulamento traz uma série de
critérios que deverão ser adotados para a
inspeção de agentes públicos, incluindo
servidores federais, policiais e militares das
Forças Armadas. O ato também é direcionado a
auditores da Receita Federal, que não gostaram
da medida. Segundo o Fisco, a resolução da Anac
"dificulta o controle aduaneiro nos aeroportos".
Pela nova regra, os policiais federais que
necessitam circular nas Áreas Restritas de
Segurança (ARS) dos aeroportos poderão ser
inspecionados de forma randômica, por
solicitação e responsabilidade do órgão público a
que pertençam. Mas para isso, deverão cumprir
alguns requisitos, como apresentar no processo
de credenciamento avaliação de antecedentes
criminais e sociais. A inspeção dos policiais será
conduzida por policial do órgão de segurança
pública responsável pelas atividades de polícia no
aeroporto.
A inspeção aleatória poderá ser adotada também
para agentes públicos em serviço nos aeroportos.
De acordo com o ato, "o operador do aeródromo
tem até 6 de novembro deste ano para
implementar o procedimento de inspeção de
agentes públicos de forma randômica e as
medidas de segurança aplicáveis aos policiais dos
órgãos de segurança pública".

A resolução estabelece ainda que as regras
impostas aos policiais federais serão aplicadas
aos servidores da Receita Federal apenas por um
tempo determinado. A resolução diz que, "até a
implementação do procedimento de inspeção de
agentes públicos de forma randômica ou até 6 de
novembro de 2019, o que ocorrer primeiro, os
servidores da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil do Ministério da Economia, no
exercício de suas atividades nas áreas restritas de
segurança, devidamente credenciados pelo
operador aeroportuário, estarão sujeitos ao
mesmo procedimento de inspeção de segurança
aplicável aos servidores da Polícia Federal".
De novembro do ano passado até janeiro, apenas
policiais federais estavam liberados da inspeção
para entrar nas áreas restritas de aeroportos. A
norma anterior da Anac havia sido editada em
2013, mas estava suspensa por liminar judicial,
que caiu em novembro do ano passado. No início
deste ano, auditores da Receita Federal chegaram
a fazer operações-padrão em aeroportos do País
em protesto àquela norma da agência que
determinou que esses servidores passassem por
uma revista física antes de ocuparem seus postos
nas aduanas.
Desde o início do ano, o assunto foi levado pelos
auditores ao ministro da Casa Civil, Onyx
Lorenzoni, ao secretário especial da Receita,
Marcos Cintra, e ao ministro da Economia, Paulo
Guedes. Houve também reunião no Ministério da
Infraestrutura. Os servidores da Receita reclamam
que a revista física é inconstitucional e vai na
contramão do que é praticado em outros países e
reivindicavam uma mudança nas regras.
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A nova regulamentação da Anac, no entanto, não pôs fim à irritação dos auditores fiscais. Nesta tarde,
a Receita Federal disse em nota que a Anac mantém tratamento diferenciado entre a Polícia Federal e
a Receita Federal nos procedimentos de inspeção nos aeroportos e não cumpre o que ficou definido
em reunião realizada no Ministério da Infraestrutura: que o ato deveria espelhar a igualdade de
tratamento entre servidores dos dois órgãos.
 
"Com perplexidade, verifica-se que a Resolução Anac afastou-se totalmente do objetivo acima referido,
ao separar, novamente, proposital e injustificadamente, os servidores da RFB (Receita Federal do
Brasil) dos Policiais Federais. Esta separação insere divergência de tratamento, estabelecendo que os
servidores da RFB serão inspecionados por terceirizados privados e os policiais apenas por policial do
órgão de segurança pública", diz a Receita em nota.
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