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PRIVATIZAÇÃO

A ‘matemática’ detrás da venda da TAP
Ao abrigo da lei, Neeleman pode ter mais direitos económicos. Mas há quem lhe chame “engenharia jurídica”
Parte do racional que está na 
base do parecer favorável que o 
Governo encomendou à socieda-
de de advogados britânica Fresh-
fields, relativo à constituição do 
consórcio Atlantic Gateway na 
compra de 61% da TAP, é uma 
questão de matemática, uma re-
gra de três simples. A Comissão 
Europeia (CE), que tem a última 
palavra sobre a concretização 
deste negócio, deverá também 
analisar estas contas.

Vamos a números. Humberto 
Pedrosa detém 50,1% do con-
sórcio e o norte-americano e 
brasileiro David Neeleman os 
restantes 49,9%. Os investidores 
não-europeus não podem ser 
maioritários nas companhias 
europeias e o facto de o empre-
sário português deter a maioria 
das ações pode servir para ‘sos-
segar’ eventuais dúvidas comu-
nitárias. Porém, de acordo com 
os estatutos da sociedade, no-
ticiados pelo “Público” há uma 
semana, as ações detidas pelos 
sócios são de diferente tipolo-
gia. Neeleman, por ter ações de 
categoria A (preferenciais), fica 
com 75% dos lucros e injeta mais 
capital — €214,4 milhões (95%) 
—, ao passo que Pedrosa, com 
ações ordinárias, investe apenas 
€12 milhões (5%).

É aqui que entra a matemáti-
ca. Neeleman receberá 75% dos 
resultados líquidos correspon-
dentes a 61% do capital da TAP 
que o consórcio está a comprar. 
Ou seja, aplicando-se a regra de 

três simples, o empresário es-
trangeiro fica com cerca de 46% 
dos lucros, menos de metade do 
total. Num cenário em que TAP 
lucrasse €10 milhões, o consór-
cio receberia €6,1 milhões, dos 
quais Neeleman ficaria com 
€4,6 milhões. O Estado encai-

xaria €3,4 milhões, enquanto 
mantivesse os 34% do capital (e 
5% podem ser distribuídos pelos 
trabalhadores).

Ao que o Expresso apurou 
junto de fontes próximas do 
processo, esta lógica é parte dos 
argumentos que levaram ao pa-

recer favorável da consultora 
Freshfields e à decisão do Go-
verno em adjudicar o negócio 
ao consórcio — que tem reitera-
damente afirmado que cumpre 
com as regras comunitárias. 
Contactada, a Freshfields não 
faz comentários.

O Expresso falou com advo-
gados de Direito Comunitário 
e todos reconhecem que estas 
“contas” são válidas e que pode-
rão ser feitas pela CE, pesando 
no parecer que a mesma vier 
a dar. As leituras que fazem, 
porém, são diferentes. Eduar-
do Paz Ferreira, presidente do 
Instituto de Direito Económico, 
Financeiro e Fiscal da Faculda-
de de Direito de Lisboa, consi-
dera a composição do consórcio 
“escandalosa” e acredita que 
se trata de uma “engenharia 
jurídica para contornar o Direi-
to Europeu”. “Parece-me claro 
que o poder de decisão está nas 
mãos do investidor estrangeiro, 
pelo que é indiferente a distri-
buição do número de ações. O 
investidor estrangeiro tem a 
posição dominante, o controlo 
efetivo é dele”, pelo que “é uma 
espécie de golden share que re-
tira poder ao cidadão europeu”, 
afirma. É “completamente in-
diferente” que Neeleman seja 
minoritário, “se os poderes dele 
derem para boicotar qualquer 
decisão”, remata.

Para Ricardo Oliveira, da 
PLMJ, “a lei obriga a que o 
controlo não saia das mãos do 
investidor europeu”, mas “direi-

tos económicos são diferentes 
de direitos de controlo”. Neste 
tipo de operações, é preciso “fa-
zer o negócio interessante para 
ambas as partes”, pelo que é 
natural que se “dê mais lucro a 
quem investe mais”. A Gol Li-
nhas Aéreas (concorrente da 

Azul), por exemplo, concede 35 
vezes mais direitos económi-
cos aos detentores de ações de 
categoria A (preferenciais) do 
que aos de ações de categoria 
B (ordinárias) e vice-versa. Têm 
direitos económicos superiores 
(com mais investimento e maior 
distribuição de lucros), mas sem 
direitos de voto, porque o Có-
digo Brasileiro de Aeronáutica 
exige que 80% do capital com 
direito a voto pertença a bra-
sileiros. No caso do consórcio 
Gateway, a posição dos direitos 
económicos é mais favorável a 
David Neeleman, que é quem 
investe mais no negócio.

O que pode ser decisivo aos 
olhos da CE são as questões 
relevantes para efeitos de con-
trolo. Além do critério básico 
e elementar, o da detenção de 
participações acionistas (neste 

caso, o acionista português é 
maioritário), há eventuais direi-
tos de veto que poderiam fazer 
questionar o equilíbrio de forças 
no consórcio.

Quem detém  
o controlo efetivo?

É certo que os estatutos da Ga-
teway preveem um conjunto de 
deliberações que só podem ser 
aprovadas com o voto favorável 
da maioria dos membros do con-
selho de administração (como 
a nomeação de novos adminis-
tradores, aprovação de emprés-
timos, alterações nas políticas 
internas, decisões sobre investi-
mentos ou aquisição e vende de 
ativos), o que serve para proteger 
os interesses dos acionistas mino-
ritários — e que vai ao encontro 
da legislação que diz respeito 
ao controlo das concentrações 
de empresas. Mas são decisões 
relativas a orçamento, plano de 
atividades, investimentos impor-
tantes ou nomeação dos quadros 
superiores — não referidas nos 
estatutos conhecidos — que po-
dem fazer questionar quem, de 
facto, detém o controlo efetivo 
na sociedade.

“A lei interessa-se pelo exercí-
cio do controlo” e é a esse respei-
to que Bruxelas estará atenta. A 
CE poderá investigar “se existe 
algum acordo parassocial que 
ponha os dois sócios em situa-
ção paritária e que leve a uma 
relação de forças para efetivar 
deliberações estratégicas”, ilus-
tra Ricardo Oliveira. 

A Gateway esteve esta semana 
em Bruxelas, a prestar esclare-
cimentos junto da CE. Em res-
postas ao Expresso, Jakub Ada-
mowicz, porta-voz da CE para 
os Transportes, confirma que a 
CE “está a acompanhar o pro-
cesso de privatização parcial da 
TAP”, mas que “é, em primeiro 
lugar, da responsabilidade das 
autoridades portuguesas (Au-
toridade Nacional da Aviação 
Civil — ANAC) avaliar se o in-
vestimento feito pelo consórcio 
vencedor cumpre os requisitos 
em matéria de propriedade e 
controlo de companhias aéreas 
europeias”, pelo que a “ANAC 
precisa de todos os documen-
tos relevantes da empresa para 
ser capaz de realizar essa aná-
lise”, esclarece. O que, ao que 
o Expresso apurou, ainda não 
aconteceu. De acordo com fonte 
oficial da TAP, ainda não foram 
prestadas informações à ANAC. 
Fonte oficial da Gateway afirma 
que “o consórcio desenvolverá 
oportunamente todos os proce-
dimentos junto das autoridades 
e instâncias competentes”.

Margarida Fiúza
mfiuza@impresa.pt

David Neeleman 
recebe 75% dos lucros 
correspondentes a 61% 
do capital da TAP que  
o consórcio Gateway 
está a comprar

Humberto Pedrosa detém a maioria do capital da TAP, Neeleman a maioria dos direitos económicos FOTO JOSÉ CARLOS CARVALHO

Candidato preterido 
na TAP faz queixa em 
Bruxelas e questiona 
Governo sobre a “verdade 
formal” do consórcio 
vencedor

Efromovich pede explicações

Na semana em que interpôs 
uma ação no Tribunal Adminis-
trativo exigindo que o Estado 
lhe entregue os documentos 
relacionados com o processo de 
venda da TAP, Germán Efromo-
vich avançou com uma queixa 
em Bruxelas e pediu explica-
ções à ministra das Finanças 
e ao ministro da Economia, 
com conhecimento do presi-
dente do Tribunal de Contas. 

Na exposição a que o Expresso 
teve acesso lê-se que, apesar de 
David Neeleman ser acionista 
minoritário da Atlantic Gate-
way, “o certo é que vai realizar 
prestações acessórias de valor 
incomensuravelmente superior 
à empresa de Humberto Pedro-
sa a qual é, formalmente, o aci-
onista maioritário”. A equipa 
jurídica de Efromovich defende 
que “a verdade material con-
tradiz a verdade formal” e que 
“podemos estar perante um ne-
gócio simulado”, com “violação 
das regras europeias aplicáveis 
nesta matéria”.

Outra das questões levantadas 
diz respeito à consultora Sea-

bury, que apoiou a Gateway no 
processo de privatização e que 
“irá ser de imediato contratada 
como consultora da TAP, mes-
mo antes da mudança de pro-
priedade da companhia, o que, é 
mais uma afronta aos princípios 
de transparência que o Governo 
diz defender”. Contactada pelo 
Expresso, fonte oficial da TAP 
responde: “Poderiam levantar-
-se questões éticas se a TAP esti-
vesse a trabalhar com a mesma 
consultora antes da decisão do 
Governo. Mas não agora. A Se-
abury conhece a TAP e seus pro-
jetos futuros, por isso faz todo o 
sentido que a contratação esteja 
a ser negociada”. M.F.
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TAP: Governo 
usa álgebra 
para convencer 
Bruxelas

Neeleman recebe menos de 
metade dos lucros totais:  
75% referentes a 61% do 
capital que o consórcio  
está a comprar

Cálculo faz parte do parecer que 
o Governo encomendou à con-
sultora Freshfields e deverá alvo 
de análise por parte da Comissão 
Europeia. Efromovich não desar-
ma e questiona Executivo sobre 
“verdade formal” da Gateway. E12


