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AVIAÇÃO /Empresastransportaram,em março, 13,7%passageirosamaisdoquenomesmomêsde2007 --

TAM ganha mais mercado e mantém liderança
Companhia mantém liderança, mas a OceanAir
obtém os melhores resultados nos quesitos oferta e
número de passageiros transportados

SÃO PAULO

Impulsionada pelo crescimento
de 13,7% no transporte de passa-
geiros no mês passado sobre
março de 2007, a TAM Linhas Aé-
reas aumentou ainda mais a dis-
tância das suas concorrentes do
setor. Segundo o rawfczngdivulga-
doontem pela Associação Nacio-
nal da Aviação Civil (Anac), a em-
presa controlada pelos grupos
TEP e a Nova Fronteira, que de-
têm 46,15% do capital social da
aérea, ganhou mais mercado no
último mês, fato atribuído às re-
centes parcerias comerciais fir-
mados com empresas interna-
cionais e a sua entrada em uma
aliança internacional, provavel-
menteaStarAlliance.

O sucesso da TAM, entretanto,
vem acompanhado diretamente
de uma diminuição da participa-
ção das suas principais concor-
rentes Gol Linhas Aéreas e Varig,
ambas controladas pela Gol, do

empresário Constantino de Oli-
veira Júnior.

Segundo a Anac, a Gol caiu in-
ternamente de 38,4% em feverei-
ro para37,4% emmarço e emsuas
linhas paraoexteriordell,6%em
fevereiro para 9,8% em março. O
mesmo pôde ser visto no caso da
Varig, que ficou com 3,93% do
mercado doméstico. Aquartaco-
locada é a OceanAir, com 3,78%
dosvôosnoPaís.

Nas rotas internacionais, a
TAM saltou de 67,2% em fevereiro
para 68,8% no mês passado. O
crescimento foi semelhante nas
rotas nacionais, onde o incre-
mento foi de 50,6% em fevereiro
para51,4%emmarço.

No mês passado, a companhia
apresentou aumento de 14% no
volume de passageiros transpor-
tados no mercado doméstico, ín-
dice superior ao do setor de avia-
ção civil como um todo, que cres-
ceu 13,7% no mesmo período.

O aumento na oferta de assen-
tos da TAM foi de 14,6% no mês
passado, no mesmo patamar da
média de 14,8% registrada pela
indústria. Já comrelação à taxa de
ocupação nos vôos domésticos a
TAM registrou69%emmarço, su-
perior à média de 64% da indús-
tria daaviaçãocivilbrasileira.

No acumulado do primeiro tri-
mestre do ano, a participação de
mercado da TAM nos vôos do-
mésticos foi de 50,6%, enquanto
nas linhas internacionais a com-
panhia alcançou marketshare de
67,7% no mesmo período. A taxa
de ocupação foi de 71% nos vôos
nacionais e de 76% nos interna-
cionais, superando a média de
68% registradapelo setor. No acu-
mulado dejaneiro amarço, aocu-
paçãofoide77%.

Concorrência
Mesmo mantendo a liderança no
mercado doméstico, a TAM e a
Gol, respectivamente, perderam
para a OceanAir nos quesitos
oferta e número de passageiros
transportados e, operações do-
mésticas, segundo dados divul-
gadosontempelaAnac.

A participação da empresa no
setoremtermosdedemanda, po-
rém, cresceu apenas 0,01%. Se-
gundo a Anac, a OceanAir fechou
março com um aumento de
81,2% em sua oferta de assentos
disponíveis multiplicado por
quilômetros voados -
ASK, na sigla em inglês)
para 228 ASK em vôos
domésticos. Jáademan-
da unitária (número de
passageiros pagantes
multiplicado pelos qui-
lômetros percorridos -
RPK), cresceu 157,1%
para 145,3 milhões RPK.

No mercado internacional, a
Varig, principal concorrente da
TAM, obteve queda, passando de
19,7% em fevereiro para 18,8%
emmarço. EaGol, ficou comape-
nas9,82%.

No geral, as companhias aé-
reas nacionais registraram cresci-
mento de 13,7% no transporte de
passageiros em março pelo Bra-
sil, emrelação ao mesmo período
de 2007. Aoferta de assentos cres-
ceu 14,8%, na mesma base de
comparação. A taxa de ocupação
das aeronaves, por sua vez, foi de

64%, mesmo percentual verifica-
do em março do ano passado. No
mercado internacional, as em-
presas aéreas brasileiras registra-
ram expansão de 39% no fluxo de
passageiros, com aumento de
35,2% naofertade assentos.

No trimestre, o trans-
porte aéreo de passagei-
ros acumulou cresci-
mento de 9,4% e a oferta
de lugares nos aviões ex-
pandiu 11,6%. Já a taxa
de aproveitamento das
aeronaves foi de 68%,

Davíd Barioní estável em relação ao
primeiro trimestre do

ano passado. Para o exterior, as
companhias aéreas nacionais re-
gistraram crescimento de 51,8%,
o melhor resultado desde 2001. A
oferta de assentos cresceu 46,5%
no período e a taxa de ocupação
foi de 69%, contra 67% nos pri-
meiro trimestrede2007.

Unificação
A TAM anunciou ontem a unifi-
cação da gestão da TAM Linhas
Aéreas e da empresa paraguaia
Transportes Aéreos Mercosur
(TAM Airlines, antiga TAM Mer-

cosur), com o objetivo de reforçar
a homogeneidade das empresas
do Grupo IAM. O comandante
David Barioni Neto, presidente
dalAM Linhas Aéreas, assumiráa
direção executiva da IAM Airli-
nes, cargo que acumula com o de
presidentedoConselhodeAdmi-
nistraçãodaempresaparaguaia.

VarigLog
Acompanhia aérea cargueira Va-
rigLog contratou a Martel Asses-
soria e Consultoria Aeronáutica
para comandar a suareestrutura-
ção. A Variglog informou que o
presidente da Martel, Eduardo
Arthur Rodrigues Silva, vai assu-
mirapresidênciadaempresadu-
rante esse processo, mas o seu
nome ainda terá de ser aprovado
em assembléia de acionistas que
deverá ocorrer na segunda quin-
zena de abril.
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