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Samoa: Polynesian Bilue
Uma joint venture entre o governo da Samoa e a Australiana
Virgin Blue, uma companhia aérea de baixo custo, transformou
um subsídio anual do governo de US$7,5 milhões em um lucro de
US$6,6 milhões em apenas dois anos. O IFC atuou como assessor
líder de uma parceria público-privada inovadora, que criou uma
nova linha aérea nacional, a Polynesian Blue, e reestruturou a
principal companhia aérea existente no país. O contrato foi
assinado em setembro de 2005. Em 2007, o preço das passagens
aéreas foram reduzidos em uma média de 35% e o turismo
cresceu 15% no ano.

O contrato de joint venture permitiu que a Polynesian Blue assumisse as rotas

internacionais e que a companhia aérea principal reestruturada, Polynesian Airlines,

operasse voos regionais e locais. Em dois anos, a receita do turismo em Samoa aumentou

de US$83 milhões para US$113 milhões. Além disso, cerca de 2.000 novos empregos foram

gerados pela expansão dos setores de turismo e viagens durante o mesmo período.

O DevCo, um programa de multidoadores filiado ao Private Infrastructure

Development Group e auxiliados pelo Departamento de Desenvolvimento Internacional

do Reino Unido, pelo Ministério de Relações Exteriores da Holanda, pela Agência de

Desenvolvimento Internacional Sueca e pela Agência de Desenvolvimento Austríaca,

financiou o trabalho de consultoria.
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HISTÓRICO LICITAÇÃO
Por ser um país pequeno e isolado no Pacífico, a Samoa depende De acordo com a recomendação do IFC, as três principais

do turismo para gerar empregos e fomentar seu desenvolvimento companhias aéreas da região - Air New Zealand, Qantas e

econômico. A estratégia do governo para o setor de aviação Virgin Blue - foram convidadas a participar da licitação. A

consistia em um fornecimento de transporte aéreo internacional proposta vencedora da Virgin Blue fornecia um plano de

seguro, eficiente e acessível para Samoa, a fim de alavancar a negócios que exigia o menor subsídio do governo, garantia

expansão de seu setor turístico. Operar a Polynesian Airlines de o acesso de transporte aéreo para Samoa e contribuía para o

forma comercialmente e financeiramente sustentável era também desenvolvimento do turismo. A joint venture seria dirigida

uma prioridade do governo. visando o lucro, sem a interferência do governo. Se uma rota

Nenhum destes objetivos estava sendo atingido. A estrutura inviável ou vôos mais frequentes forem exigidos, o governo teria

de frota e a rota inapropriada da Polynesian Airlines, os de subsidiar os custos adicionais.

arrendamentos de aeronave custosos, o excesso de pessoal e níveis

de demanda irregulares contribuíram para uma perda de US$7,5
milhões (70% do déficit orçamentário total do governo) em 2004.

O turismo crescia apenas 4% por ano, muito abaixo de destinos

vizinhos, como a ilha de Fiji.

Reconhecendo a gravidade da situação, o governo contratou

o IFC para encontrar uma alternativa para a liquidação da

Polynesian Airlines.

O PAPEL DO PFPP
O trabalho do IFC consistiu em conduzir uma análise do

setor de aviação na Samoa, do desempenho da Polynesian

Airlines e das opções disponíveis para o governo, e em

recomendar uma abordagem que atingiria os objetivos do

governo. Após recomendar que o governo implementasse uma

parceria público-privada com um investidor internacional da uimoeva n5
área de aviação, foi solicitado que o IFC liderasse a assessoria à

estruturação da licitação. 0 lFC ajudou a criar uma estratégia deOspeodapasagnaéascIrm m

marketing para a divulgação do projeto a possíveis investidores,méi 5Q

estruturar eventuais contratos de joint venture ou consórcios,

avaliar planos de negócios, mediar a negociação de contratos

entre o governo e o parceiro privado, chegando a um acordo

de sucesso entre as duas partes.

ESTRUTURA DA TRANSAÇÃO
O IFC elaborou um modelo de parceria público-privada

inovador após consultar potenciais investidores. Segundo o

acordo, o investidor do setor de aviação internacional

administraria e operaria a nova linha aérea, fornecendo

a capacidade de frota, bem como supervisão comercial e

administrativa. O governo forneceria direitos de tráfego,

suporte operacional, funcionários para operações de vôo e

outros ativos produtivos. Ele assumiria ainda a liderança na

negociação de contratos locais, mobilizando o suporte das

partes interessadas e promovendo o negócio.

O modelo foi projetado para aproveitar a estrutura de custos

do parceiro internacional, alavancar forças de marketing e

distribuição e maximizar sua lucratividade. Esta estrutura do

projeto permitiu que uma companhia aérea que opera com

tarifas mais baratas fizesse parte da licitação, evento inédito em Fianra n a ata Financeira Internacional
privatizações de linhas aéreas. Grupo Banco Mundial 11/2009
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