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Oacaso, oSobrenaturaldeAl-
meida e a lei deMurphy casti-
gamquem é dado a previsões
e otimistas incautos.
Quem se arrisca a dizer que

nãohápânico financeiromo-
tivado pela eleição destram-
belhada pode passar vexame
horas depois de fazer tal afir-
mação cândida.
Basta a publicação de uma

pesquisa com resultados que
atravessemagargantadosdo-
nosdodinheirogrosso (ounem
isso) para haver sururu.
Ou não?
Amemóriabrasileiradepâ-

nicofinanceiro eleitoral éada
primeira eleição de Lula da
Silva (PT) em 2002. A medida
mais “pop” da tensão é o pre-
ço do dólar, embora a taxa de
câmbionocurtoprazodepen-
da do comportamento de um
sacodegatos,muitos fatores,
em particular do gato gordo
daeconomia internacional.O
problema nem de longe é só
na política.
Istoposto, comoandaopre-

çododólar, comparadoàs su-
as idas e vindas nas eleições
desde 1998?
Em 1998,2006,2010 e2014, a

taxade câmbiomal semoveu,
sejaacomparação feitacomo
dólar de um ano antes, de ja-
neiro do ano da eleição ou de
abril, quando há um quadro
mais claro das pré-candida-
turas. Neste aspecto, 2018 ou-
tra vez se presta aumaanalo-
gia com 2002.
Em 2002, o dólar ficou 37%

mais caro entre o começo de
setembroeodeabril; em2018,
25%.Emrelaçãoaumanoan-
tes, 34% em 2002; 28% neste
2018. Mas o dólar de agosto
de 2002 andava pela casa do
equivalentehojeaunsR$6.Por

ora, estamos perto dos R$ 4.
Quaisasdiferenças emrela-

ção a 2002?
No pânico da eleição de Lu-

la 1, quepegou fogomesmoao
longo de setembro, havia fu-
ga de capital. Agora, mesmo
nesta crise rara, entra dinhei-
ro para cobrir o déficit exter-
no com sobras.
Adívidaexterna (empropor-

ção do PIB) era então o triplo
da registrada agora. As reser-
vas internacionais (comopar-
cela do PIB) eram menos da
metade.Parte relevantedadí-
vidapúblicaeradolarizada.A

desvalorizaçãodoreal elevava
muitooriscodecaloteexterno
(por isso o país vivia no FMI).
Mesmoocréditodogoverno

tendo sido classificado como
abaixodacríticaemtermosde
segurança (perdeu o grau de
investimento), o risco do país
ainda está em nível historica-
mente baixo.
Abaixa taxade jurosbásica

contribui para parte da des-
valorização do real de agora.
Mas, lá emtornodoano2000,
opaísprecisavade taxade três
a sete vezesmaiorafimdeevi-
tar fugadedinheiroedesvalo-
rização. Por quê?
Emparte, porquedesvalori-

zaçõesdescabeladas também
sãomotivadaspordescontro-
le das expectativas de infla-
ção. Quanto maior a crença
de inflação crescente, maior
a possibilidade de alta do dó-
lar.A inflaçãoesperadaestána
meta até 2021. Por enquanto,
aomenos.

É daí que podem vir os pro-
blemas,dooutro ladodameia-
noitedosnossosdramasfinan-
ceiros, o doméstico. As expec-
tativas em geral, não apenas
de inflação,podemirparaovi-
nagre caso se confirmeapers-
pectivadedescontroledadívi-
da pública. Isto é, de que não
haverá controle do déficit.
Caso prevaleça a crença em

um futuro imediato de baixo
crescimento e dívida pública
engordando, odólar podede-
sembestar,podeminguaraen-
trada de capital. Os juros ten-
deriam a subir, o que eleva-
ria ainda mais a dívida pú-
blica etc.
Não há sinal desse pânico,

atéo iníciodanoitedestaquar-
ta-feira, quando são escritas
essas linhas. Mas todo candi-
dato a presidente temde pen-
sarnoassuntodesde já, sequi-
serassumirumgovernomini-
mamente viável.
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Por ora, não há sinal de tumulto como na eleição de 2002, mas há risco de incêndio
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Ahora dopânico eleitoral e o dólar

Fluxo de passageiros no aeroporto de Viracopos segue em queda

52%
é o índice de movimentação
de passageiros em relação ao que
estava projetado pelo governo
quando lançou os estudos para
leiloar o aeroporto

40%
é o índice de movimentação
de carga em relação ao que
estava projetado pelo governo
quando lançou os estudos para
leiloar o aeroporto

R$ 2,5 bilhões
é a dívida do aeroporto
de Viracopos

Movimentação de aeronaves Movimentação de cargas

emmilhares de pousos
e decolagens

em milhares
de toneladas

Fonte: Viracopos, Anac e empresas
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Brasília Emuma grave crise
financeira e sem um projeto
viável,oaeroportodeViraco-
pos,emCampinas(SP),pode
virar umcentro de distribui-
ção da chinesaAlibaba.
Agiganteasiáticadocomér-

cio eletrônico está represen-
tadanoBrasilpelaGlobalLo-
gisticProperties,quenegocia
comos sócios do aeroporto.
Osvaloresdaoperaçãonão

foramrevelados,mas,segun-
dopessoasqueparticiparam
dasconversas,houveumaen-
tregadepropostaquepriori-
zaotráfegodosaviõesdapró-
pria companhia chinesa.
Desde2012,Viracoposéad-

ministrado pela Aeroportos
Brasil,concessionáriacontro-
lada por empresas privadas
—UTC,TriunfoeEgis—,que
tem a estatal Infraero como
sócia (49%departicipação).
Oschinesesqueremadqui-

rir o controleda concessão e
pretendem desenvolver um
projeto com mais recursos
paraamovimentaçãodecar-
gasemenosparaotráfegode
passageirosquesegueemde-
clínio desde a privatização.
OAlibaba chegou aoBrasil

em 2014 com o site de com-
pras AliExpress, voltado ao
varejo, e comoAlibaba.com,
para compras no atacado.
No ano passado, o Brasil

chegou a ser o quartomaior
mercado do grupo com cer-
cade 2,5milhõesde clientes.

DonadoAliExpress querViracopos
para criarumcentrodedistribuição
Gigante asiática do comércio eletrônico negocia adquirir concessão e elevar operações com cargas

Recentemente, em viagem
ao Brasil, Jack Ma, controla-
dor da Alibaba, afirmou pu-
blicamentequeestudavafor-
mas de ter um escritório no
país para fomentar, além da
venda de artigos produzidos
na China, investimentos em
logísticaeaofertadecrédito.
Mas os chineses não estão

sozinhosnadisputa.
O fundo de investimentos

IG4,comaoperadoraaeropor-
tuáriaZürich,propôsaosatu-
ais acionistas umpagamento
de R$ 500milhões, quitar as
outorgas em atraso e conver-

teremaçõesadívidadeR$2,6
bilhõescomoBNDES(Banco
NacionaldeDesenvolvimento
EconômicoeSocial).
O banco concentra 90%da

dívidadoaeroporto—queto-
talizaR$2,9bilhões.Orestan-
te (R$ 300milhões) seria as-
sumidopelos compradores.
A concessionáriaCCR, que

pertence à Camargo Corrêa,
tambémestá interessada.
Ogrupocontrolaoaeropor-

to deConfins (MG), que con-
correnotransportedecargas
comViracopos,eestáinteres-
sadoemarrematarosblocos

de aeroportos liderados por
RecifeeVitóriaa seremleilo-
ados até ofimdoano.
Comosaeroportosaserem

arrematados,Viracopostam-
bémfuncionariacomoponto
deconexãoparavoosnoNor-
deste e Sudeste.
Paraconcretizaresseplano,

ogrupoplanejaconstruiruma
linhaprópriadetrempassan-
do pela rodovia dos Bandei-
rantes —administrada pela
CCR— e que liga o aeropor-
to deViracopos a SãoPaulo.
Segundopessoasqueacom-

panharamasconversascoma

CCR,aideiaécaptarcomessa
malhaferroviáriaoexcedente
depassageiros deGuarulhos
quehojevaiparaoaeroporto
doGaleão, noRiode Janeiro,
comodestinofinalouparafa-
zerconexõescomoNordeste.
Viracopos faz parte de um

grupo de aeroportos privati-
zadospelaex-presidenteDil-
ma Rousseff (PT) em 2011 e
que previram o pagamento
de cerca deR$ 24bilhões em
outorgas para aUnião.
O cálculo dos lances levou

em consideração um cená-
rio econômico em expansão

comdemandadepassageiros
e cargas suficiente para ban-
car as outorgas.
OgrupoquearrematouVi-

racoposofereceupagarR$3,8
bilhões comumágiodequa-
se 160%.Asprojeções indica-
vamque, já em 2016, quando
a fase de investimentos esta-
riaconcluída,haveria17,9mi-
lhões de passageiros e uma
movimentação de carga que
chegariaa409miltoneladas.
Logo no início, a empre-

sa enfrentou dificuldades de
caixa e tevemultas por atra-
so na ampliação. O novo ter-
minalfoi inauguradoem11de
novembro de 2014 sem que
estivesse totalmentepronto.
Três dias depois, o então

presidente da UTC, Ricardo
Pessoa, foi presopela Polícia
FederalnaLava Jato.Ele foio
principal idealizadordopro-
jeto, comaTriunfo.
Em 2016, quando as obras

foram concluídas e enfren-
tando severas restrições fi-
nanceiras, Viracopos trans-
portou9,3milhõesdepassa-
geiros—52%doprojetadope-
lo governo— emovimentou
166 mil toneladas de cargas
—41%doestimado.
Emjulhode2017, aUTCen-

troucompedidoderecupera-
ção judicial emuitas das res-
ponsabilidades financeiras
foram assumidas pela sócia
Triunfo—quetambémfoise
deteriorando.
Aconcessionáriapediupara

a Anac (Agência Nacional de
Aviação)adevoluçãodacon-
cessão para a União. A agên-
cianegoueabriuumproces-
so para cassar a concessão.
Ocaso foiparaoSTJ (Supe-

riorTribunalde Justiça), que
negou o pedido. Nesse cená-
rio, a concessionária entrou
em recuperação judicial e o
processo está paralisado.
Consultadas,IG4,GlobalLo-

gistic Properties e CCR não
quiseramcomentar.

Acordo daGol abre novomercado emaviação
Brasília Mudançasregulatóri-
asabriramcaminhoparaque
a Gol anuncie nas próximas
semanas uma parceria com
uma companhia de táxi aé-
reopara levarpassageirosde
cidadespequenasparadesti-
nos noBrasil ouno exterior.
AcordocomaTwoFlexpo-

derá levar passageiros de até
109 localidadescommenosde
200mil habitantes para cen-
tros atendidos pelaGol.
Pessoas que participaram

das conversas afirmam que
ascidadesaindaestãosendo
definidas. Nenhum voo des-
tascidadesatéumaeroporto
noqual aGoloperavai durar
maisdoqueumahoraemeia.
Emnota,aGoldizqueestu-

da, com a Two Flex, um pla-
no para ampliar a operação
noRioGrandedo Sul.
As passagens serão vendi-

das no site da Gol, que paga-
rá à empresa de táxi aéreo.

ATwoFlexpertenceaoem-
presário Rui Aquino, ex-pre-
sidente do braço de aviação
executivadaTAM.Ela jáope-
raumprojetoparecidodeavi-
açãoregional comogoverno
deMinasGerais,conectando
20 cidades do interior ao ae-
roportodaPampulha,emBe-
loHorizonte.
Nasconversascomogover-

no, a Two Flex projetou que
essemodelopodecobrirmais
330cidadescomaumentode
frota para 175 aviões Cessna
Caravan(hojeaempresatem
18,comcapacidadeparanove
passageiros)eoutras80aero-
navesparaaté18passageiros.
Essa estrutura permitiria

o aumento em 2% do núme-
rodepassageirostransporta-
dosporano—umnegóciode
R$ 850milhões emreceitas.
Técnicos da SAC (Secreta-

riadeAviaçãoCivil)edaAnac
(AgênciaNacionaldeAviação

Civil)estimaramque,casoha-
ja outras empresas nesse ra-
mo, a aviação comercial po-
derá crescer até 5% em pas-
sageirosembarcadosporano.
Por isso, os órgãos regula-

doresdecidirammudarasre-
grasdaaviaçãoparaaeródro-
mosdecidadescommenosde
200mil habitantes.
Antes, as exigências de in-

vestimento e segurança, co-

mo equipamentos de raio X,
eramtãoseverasqueinviabi-
lizavamoperaçãode compa-
nhiasmenores.
Consultada,aTwoFlexnão

quis comentar. J.W.
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