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BRASIL - GOL ANUNCIA COMPRA DA WEBJET

«A Gol Linhas Aéreas divulgou fato relevante para informar que concluiu nesta segunda-feira, 3, a
aquisição de 100% do capital social da Webjet por R$ 70 milhões, 'sujeitos a ajustes menores, o que
será apurado nos próximos 70 dias'.
No último dia 20, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) aprovou o negócio. A decisão autorizou a
mudança societária da Webjet, de modo que a Gol passa a administrá-la financeiramente. As
operações das duas empresas, porém, continuam separadas. Isso significa que a Gol não pode ainda
usar os slots (horários e espaços para pousos e decolagens nos aeroportos) da Webjet nem se
desfazer da marca.
Para unir as operações e conseguir usar os slots da Webjet, a Gol precisa fazer um novo pedido de
avaliação técnica à Anac. Além disso, o negócio precisa ser julgado pelo Conselho Administrativo de
Defesa Econômica (Cade), que pode barrá-lo caso avalie que traz prejuízo à concorrência.
A Gol anunciou a compra da Webjet no início de julho. A Webjet estava avaliada em R$ 310,7 milhões,
mas suas dívidas na época somavam R$ 214,7 milhões.»
artigo publicado na página de internet "Gente&mercado"
(4 Outubro 2011)
Webjet Linhas Aéreas Econômicas
A Webjet Linhas Aéreas Econômicas surgiu em 2005. Por conciliar segurança, eficiência operacional e preços baixos, a companhia foi
conquistando cada vez mais o público brasileiro. Desde sua criação, mais de 11 milhões de passageiros já voaram com a empresa.
Em 2007, a Webjet passou a ser controlada pela GJP Participações, holding comandada por Guilherme Paulus, acionista da CVC Turismo e
proprietário da GJP Hotéis e Resorts.
Em 2009, a empresa decidiu adotar o modelo de negócios "low cost, low fare", consagrado mundialmente por oferecer tarifas mais baixas,
acessibilidade para passageiros de todas as camadas sociais e pagamento de serviços de forma opcional, como no caso das refeições a
bordo, por exemplo.
Hoje a Webjet opera com 24 aeronaves Boeing 737-300 com capacidade para 148 passageiros, tem presença em 16 cidades do País e
realiza mais de 1.000 voos semanais.
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