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Salvador, quarta-feira, 3 de novembro 2021

ECONOMIA

Azul quer
comprar
operação da
Latam Airlines
AVIAÇÃO David Neeleman, fundador da companhia aérea brasileira Azul, confirmou ter interesse em comprar a rival chilena, Latam, que
se encontra em um mau período financeiro.
Segundo Neeleman, caso os credores e a companhia não cheguem em consenso sobre um
plano de reestruturação para a empresa, ele está pronto para fazer uma oferta pela totalidade
da chilena. "Nós sabemos exatamente o que
vamos oferecer", disse Neeleman em entrevista
ao jornal chileno Diario Financiero.
Diferente do que era esperado anteriormente, em que se acreditava que a Azul
compraria apenas as operações da Latam no
Brasil, Neeleman ressalta que pretende comprar a companhia aérea por inteira. "Com-

Varejo deve
registrar alta nas
vendas de 5,4%
em novembro

|

praríamos todo o ativo.
Acredito que o grupo tem
muito valor e não estamos
pensando em cindir ou vender divisões”, declarou. Neeleman disse que, se a Latam
conseguir chegar a uma reestruturação, a Azul não poderá fazer sua oferta, mas
que tudo indica que tal acordo não será alcançado.
Ontem, o jornal Valor
Econômico também inforCompra- mou que a Azul está tentando atrair a Latam e converríamos
sando com seus locadores de
todo o
aeronaves. Além de rotas inativo.
ternacionais, a Latam possui
Acredito
operações domésticas, não
que o grupo
apenas no Brasil, mas tamtem muito
bém no Chile, Peru, Equador
valor e não
e Colômbia.
estamos
A Latam já havia informado
pensando
não querer vender nenhuma
em cindir
parte de suas operações, no
ou vender
entanto, caso o acordo de redivisões
estruturação não seja alcanDavid
çado, a empresa pode se ver
Neeleman
forçada à venda. O plano de
Fundador da Azul

ESTIMATIVA De acordo com
projeções da Fecomércio-BA,
o comércio varejista da Bahia
deve registrar crescimento
nas vendas de 5,4%, em novembro, o segundo mês mais
importante para o setor no
ano período quando ocorre a
Black Friday. Embora não sejam informações específicas
sobre a data, serve como ter-

mômetro para o desempenho
do evento. Isso porque, diferentemente do Dia das Crianças, Dia dos Pais ou Dia dos
Namorados, que movimentam um grupo menor de segmentos do comércio, a Black
Friday se aproxima mais do
comportamento do Natal, envolvendo uma gama maior de
atividades.

recuperação deve ser apresentado até o dia 26 de novembro nos Estados Unidos,
depois de cinco pedidos de
prorrogações. A companhia
citou a pandemia e dificuldades em chegar a um acordo
com todas as partes interessadas como motivos do atraso.
"Isso permitirá emergir de
forma bem-sucedida do processo, em conformidade com
a legislação vigente tanto dos
Estados Unidos como do Chile, considerando o direito de
subscrição preferencial dos
acionistas no Chile", disse a
companhia em nota.
Recentemente a Latam em
uma tentativa de se melhor
organizar e cortar custos decidiu se reestruturar digitalmente, eliminando a necessidade de check-in, a utilização de totens para o despacho
de malas e se utilizar da inteligência artificial para atendimentos virtuais, via sms,
e-mail, WhatsApp e telefone.
Para o consultor econômico da Fecomércio-BA, Guilherme Dietze, mesmo comparando com o mesmo período de 2019, a pré-pandemia, o comércio tende a ter
um resultado positivo de
5,9%. E um dos principais
fatores para o desempenho
favorável esperado é a injeção do 13º salário.

SALVADOR SEDIA
EVENTO SOBRE
ENERGIA RENOVÁVEL
GERAÇÃO DISTRIBUÍDA Salvador será palco do maior
evento do país sobre geração
distribuída com fontes renováveis este mês. A sexta edição do Congresso Brasileiro
de Geração Distribuída
(CBGD) acontecerá entre os
dias 10 e 11 de novembro, no
Centro de Convenções e pretende movimentar o setor
energético renovável por
meio de experiências e debates sobre a tecnologia voltada para micro e mini geração de energia. O CBGD reunirá diversos especialistas e
players do setor.

INFRAESTRUTURA

59,5

milhões de reais foi o valor
investido pela Neoenergia
Coelba em obras, serviços
de melhoria e manutenção
de equipamentos do
sistema elétrico
para garantir a
confiabilidade do
fornecimento de energia
para o litoral baiano no
próximo verão
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