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AVIAÇÃO

Crise do Natal provocoumaior perda
demercado que o acidente da Gol

Mariana Barbosa

O colapso da malha aérea da
TAM na semana do Natal cau-
sou um impacto maior para a
companhiadoqueoacidentedo
vôo 1907 provocou para a Gol.
Nosdoismesesseguintesaoaci-
dente,ocorridoem29desetem-
bro, a Gol perdeu apenas 1 pon-
to porcentual em participação
de mercado. Em dezembro, a
empresa conseguiu reverter a
perda: exibiu quase 2 pontos de
participação a mais do que em
setembro.JáaTAMperdeu,de
novembroparajaneiro,4,5pon-
tos porcentuais.
Ainda é cedo para saber co-
mo o passageiro irá se compor-
tar em relação à TAM. Mas a
julgarpelo ritmodecrescimen-

to exibido pelas duas líderes
nos últimos doze meses, já há
analistasespeculandoqueaGol
poderá alcançar, se não ultra-
passar, aTAMatéo fimdoano.
A Gol levou seis anos para
conseguir o que a TAM conse-
guiu em30 anos”, diz o analista
Paulo Bittencourt Sampaio.
“Nesse ritmo, em dezembro a
Gol empata comaTAM.”AGol
transportou em janeiro, quan-
docelebrouseisanosdeexistên-
cia, 1,6 milhão de passageiros –
praticamente omesmo volume
transportado pela TAM em ja-
neirode2006, anoemque com-
pletou três décadas.
ParaoanalistasdoBancoFa-
tor, Eduardo Puzziello, a Gol
praticamentenãofoiafetadape-
loacidentepois ficouclaro“que

a culpa não foi da companhia”.
“Emcompensação,oapagãodo
Natal prejudicou a imagem da
TAM,sobretudojuntoaopassa-
geiro de lazer, que é o quemais
viaja nesta época do ano.”
Nasuaopinião,afaltadeuma
definição sobre as causas do
problema ajudou a prejudicar
ainda mais a imagem da TAM.
“Uns dizem que foi over-
booking, outros que foi excesso
de fretamento.Eogovernoain-
daquis transferir o focodopro-
blemadoscontroladoresdevôo
para as companhias.”
A Gol vem se aproximando
da concorrente em alta veloci-
dade.Aempresacresceu47,5%

no ano passado, enquanto a
TAMcresceu30,1%.Issosignifi-
ca que o ritmo de crescimento
da Gol foi 58%maior. A taxa de
crescimento da Gol superou a
da TAM em todos os meses do
ano. Em janeiro, a diferença foi
três vezesmaior: TAMcresceu
18,8%, enquanto a Gol cresceu
61%.
Para Sampaio, a projeção de
empate entre as duas compa-
nhias tem por base, entre ou-
tros aspectos, as previsões de
aumento de oferta. A Gol pre-
tendeincorporarmais15Boein-
gs 737-800 (de 187 assentos) à
sua frota, encerrando o ano
com 80 aviões. Já a TAM está
trazendo mais 16 Airbus A320
(de174assentos),epretendeen-
cerraroanocom109aviões.No
entanto, comoplanejadevolver
13 Fokkers-100 (de 108 assen-
tos), o incremento líquido equi-
vale a 8A320.
Comesse aumentode oferta,
e diante de uma expectativa de
crescimentopara o setor da or-
dem de 10% a 15%, a TAM faz
planos para recuperar merca-
do.A empresa estima terminar
o ano com uma participação
“acima de 50%”. Hoje a TAM
tem 47,2%, mas de julho a no-
vembro do ano passado alcan-
çou a marca de 51%. A Gol, que
tem 38,4%, não divulga previ-
são demercado.
Puzziello, do Fator, não é tão
otimista em relação à Gol. Na
sua avaliação, as duas empre-
sas vão crescer namédia do se-
tor,mantendoinalteradaadife-
rença que hoje as separa, de 8
pontos porcentuais. “Vai haver
uma competição acirrada com
as companhias menores e isso
afetarámais aGol,mais depen-
dente do passageiro que viaja a
lazer.”

EXPANSÃO-Em2007, aGolpretende incorporarmais 15Boeings737-800(de 187assentos)à sua frota

���������

����������	
�����������
����
���������
�������
��
�����


	
��	�������������
������������
��
�����
�������	�������
����������� ��������	
 ��������

��������
��
�����������
����
������
����


��������� �!"#��������"�" �#�#$��#%"%

��� ���

��

��

��

��

��

��

��

�	��������
��������� 

!����"����
���#�������

&"�' �#(' $"�' ")�' $"�' &*�' &*+' "��' %#,' �*,' ��(' -#.' &"�'

���� ����

�����

�$���

#$���� #�,"�#$

HÉLVIO ROMERO/AE-6/10/2006

ESCALAPB PB ESCALACOR COR

%HermesFileInfo:B-18:20070215:

B18 QUINTA-FEIRA, 15 DE FEVEREIRO DE 2007
O ESTADO DE S.PAULO

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 15 fev. 2007. Economia, p. B18.




