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Após quase oito décadas de ope-
ração, a Turkish Airlines, uma
das principais companhias aé-
reas da Turquia, prepara-se para
fazer decolar a sua mais ousada
estratégia. O objetivo é dobrar
de tamanho em cinco anos. Para
tanto, tem um plano agressivo
que envolve a compra de 90 ae-
ronaves da Boeing e da Airbus
até 2014, a criação de novas rotas
ao redor do mundo com atenção
especial para as Américas, o lan-
çamento de uma nova classe
chamada Comfort (intermedia-
ria entre a Executiva e a Econô-
mica), o aumento dos investi-
mentos na divulgação da marca
e o reforço de sua presença em
mercados emergentes como o
Brasil, a Rússia e a China.

No ano passado, o faturamen-
to global da companhia foi de
US$ 4,7 bilhões e o lucro chegou
a US$ 370 milhões. Foram trans-
portados, no total, 25 milhões de
passageiros. Para 2010, a previ-
são de Temel Kotil, presidente da
Turkish Airlines, é atingir US$ 6
bilhões em vendas e transportar
30 milhões de pessoas pelo mun-
do. “Meu objetivo é transformar

a Turkish na décima maior com-
panhia do mundo em transporte
de passageiros”, diz Kotil. Hoje,
segundo a empresa, é a 22ª. O
executivo espera conseguir este
resultado em cinco anos.

Embora o mercado europeu
seja percentualmente o mais im-
portante para a receita da
Turkish — responde por 64,4%
das vendas —, a companhia tem
registrado as maiores taxas de
crescimento em regiões em des-
envolvimento como a África e a
China e em mercados que têm
conseguido desbravar como os
Estados Unidos.

Os planos de crescimento
passam obrigatoriamente pelo
Brasil. “O país apresenta um alto
potencial para a Turkish. Sei que
a comunidade libanesa que mora
em São Paulo é grande e preten-
demos leva-la ao seu pais de ori-
gem a partir de Istambul, um
importante hub para Europa,
Ásia e Oriente Médio”, diz o
executivo, que também mira os
brasileiros que viajam para a
Asia. E admite estudar novas ro-
tas para Istambul saindo do Rio
de Janeiro e de Buenos Aires.

Frota maior
Neste momento, a frota da

Turkish é composta por 147 ae-
ronaves, mas o número vai cres-
cer até o final do ano. Há uma
semana, o diretor do conselho
da Turkish, Hamdi Topcu, esteve
em Seattle (EUA), na sede da
Boeing, para receber a primeira
das 12 aeronaves 777-300ER que
a companhia aérea encomendou
para a fabricante americana. O
preço de tabela de cada “triple
7” como chama o mercado é de
US$ 250 milhões e um deles vai
realizar a rota São Paulo-Istam-
bul a partir de 26 de dezembro.

Kotil não revela o preço pago
pelas aeronaves, mas conta que
conseguiu chegar a um acordo
satisfatório com a Boeing. Sua
arma, diz, foi não ter abandona-
do os investimentos durante a
crise e ter mantido estreitas re-
lações com as fabricantes de ae-
ronaves, enquanto as outras
companhias aéreas “adiaram os
investimentos”.

Cinco 777 serão entregues até
o final deste ano e as aeronaves
restantes até meados de 2011. A
partir dos novos aviões, a
Turkish pretende aumentar o
número de passageiros e o volu-
me de carga transportados e
também usar de forma mais efi-
ciente o combustível em relação

a aeronave Airbus A340. A
Turkish informa que a aeronave
é 19% mais leve que o concor-
rente mais próximo, produz 22%
menos dióxido de carbono por
assento e custa 20% a menos
para operar por assento. ■

Viajou a convite da empresa

Turkish traça plano para dobrar
Além de ampliar presença no mercado brasileiro, estratégia da companhia inclui a compra de 90 aeronaves

Apesar de o
mercado europeu ser
percentualmente
o mais importante
para a Turkish,
as maiores taxas
de crescimento
hoje são registradas
por emergentes como
a China e países do
continente africano

Fonte: empresa
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Um dos 12 Boeings 777 que a Turkish Airlines acaba
de comprar para ampliar sua frota de 147 aeronaves

MINERAÇÃO 1

Vale planeja pelo menos US$ 20 bilhões em
investimentos no próximo ano, diz diretor
A informação foi divulgada ontem pelo diretor financeiro da empresa,
Guilherme Cavalcanti, em Londres. A mineradora pretende financiar
seus investimentos principalmente com a geração de caixa e pode
também acessar linhas de crédito. A Vale vai investir cerca de US$ 4,5
bilhões no projeto de potássio Rio Colorado, que fica na Argentina,
ainda de acordo com Cavalcanti.

MINERAÇÃO 2

Vale deverá começar produção de biodiesel
no próximo ano, afirma Roger Agnelli
Roger Agnelli, diretor-presidente da mineradora, disse ontem em Londres
que a empresa quer se tornar a maior produtora do mundo de energia
renovável. O executivo acrescentou que a Vale está em boas condições
financeiras e tem dinheiro suficiente para financiar todos os seus projetos.
O executivo disse ainda que a Vale está pronta para agir caso haja boas
oportunidades de aquisição, mas não vê necessidade de novas compras.

Antonio Milena
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de tamanho
e novas rotas em todo o mundo

Brasil recebe Boeing
777 em dezembro
Companhia espera aumentar
lucratividade no país com novo
avião e oferta de mais assentos

Em 2011, a Turkish Airlines pre-
tende transportar mais passa-
geiros no Brasil e ser mais lucra-
tiva. Atualmente, a companhia
aérea oferece três voos semanais
de São Paulo para Istambul na
aeronave Airbus A340-300, que
comporta 270 assentos (34 na
executiva e 236 na econômica).
Segundo Atagun Kutluyuksel,
diretor da Turkish Airlines no
Brasil, em 26 de dezembro o
novo Boeing B777-300 chega a
São Paulo, com a missão de
substituir o Airbus A340-300.

O uso do Boeing, diz Ku-
tluyuksel, vai ajudar a aumen-
tar a lucratividade da compa-
nhia, uma vez que ele oferecerá
mais assentos. Serão 337, sendo
28 na executiva, 63 na comfort
e 246 na econômica. Com a
nova aeronave, a Turkish traz
ao Brasil o conceito de Comfort
Class e também prepara, para
25 de janeiro, a oferta de quatro

voos diretos entre São Paulo e
Istambul. “Com os novos B777
voando quatro vezes por sema-
na, teremos 65% mais assentos
em comparação ao total ofere-
cido atualmente. Trata-se de
um aumento enorme e uma boa
oportunidade para levar mais
brasileiros para o exterior.”
Hoje, diz o executivo, os voos
rumo a Istambul saem com
90% de ocupação. A Turkish
começou a operar no Brasil em
abril do ano passado.

Em 2011, Kutluyuksel calcula
que a Turkish terá 70 mil assen-
tos circulando entre São Paulo-
Istambul-São Paulo. Ele acredi-
ta que 50 mil deles serão ocupa-
dos por brasileiros e 20 mil por
turistas que vão ao Brasil. “É o
dobro em relação a 2010.”

O próximo passo é iniciar
voos diários diretos entre São
Paulo e Istambul, plano que só
deverá se concretizar em dois ou
três anos. O acordo entre Brasil
e Turquia eliminou a necessida-
de de visto para visitantes dos
dois países. ■ F.T.

Em dois anos, os modelos
Airbus mais antigos usados
pela Turkish serão vendidos
para outras companhias
aéreas. Com a compra de
novas aeronaves Boeing 777,
a Turkish se prepara para
lançar o conceito de Comfort
Class, classe com assentos
intermediários entre a
executiva e a econômica, com
a poltrona maior, serviço de

classe executiva e custo 50%
superior ao da econômica. No
777, a configuração escolhida
pela Turkish excluiu a Primeira
Classe e adicionou a Comfort
com o intuito de ganhar espaço
e atrair passageiros que não
encontravam assentos vagos
na executiva. A aeronave
tem 337 assentos, sendo 28
na executiva, 63 na comfort
e 246 na econômica F.T.

Class Comfort terá serviço de executiva

Há cerca de três anos, a alta
cúpula da Turkish Airlines tentou
comprar jatos da fabricante
brasileira Embraer. O objetivo
era abastecer sua marca de
baixo custo AnadoluJet, criada
para atender os passageiros
emergentes que vivem na região
da Anatolia e precisam voar pela
região a preços mais em conta.
Apesar das negociações, um
acordo firme nunca avançou.
Hamdi Topcu, diretor do conselho

da Turkish Airlines, diz que
o fator impeditivo foi o preço.
Agora, a AnadoluJet esta
crescendo e quer expandir seus
voos para fora da Turquia e criar
rotas para a Síria, o Iraque, entre
outros países vizinhos. Sem fazer
muito barulho, uma vez que
todos os olhares da Turkish neste
momento apontam para a compra
dos 12 B777, Topcu admite que
a AnadoluJet encontra-se em
fase inicial de conversas com

importantes fabricantes de jatos
como a Embraer. Ele não adianta
detalhes, mas admite que a
Turkish tem interesse nos jatos
comerciais EMB190 e EMB195,
da Embraer. O que se diz entre
os executivos da Turkish é que
se a companhia não conseguir
chegar ao preço desejado com
a brasileira, deve partir para
negociações com a Bombardier.
Procurada, a Embraer não
comentou o assunto. F.T.

Embraer é opção para AnadoluJet

CAIXA

US$ 4,7 bi
foi o faturamento global da
Turkish Airlines registrado
no ano passado. O lucro
da companhia em 2009
chegou a US$ 370 milhões.

CONCORRÊNCIA

22ª
é, segundo a companhia,
a posição que a empresa
ocupa no ranking das que
mais transportam passageiros
em todo o mundo.

MAPA-MÚNDI

64,4%
dos negócios da companhia
turca vêm do continente
europeu. Apesar disso,
hoje são os emergentes que
têm chamado a atenção.

META

US$ 6 bi
é o quanto a Turkish Airlines
espera alcançar em vendas
neste ano. Para isso, pretende
transportar cerca de 30
milhões de passageiros.

“Com os novos B777
voando quatro vezes
por semana, teremos
65% mais assentos
em comparação aos
oferecidos atualmente

Atagun Kutluyuksel,
diretor da Turkish Airlines no Brasil

Fotos: divulgação

AVIAÇÃO 1

Boeing lucra mais que o previsto
e atinge US$ 837 milhões
Com o resultado do terceiro trimestre, a companhia reverte o prejuízo
de US$ 1,56 bilhão registrado um ano antes. A Boeing elevou sua meta de
lucro por ação em 2010 para entre US$ 3,8 e US$ 4 por ação, ante US$ 3,5
a US$ 3,8 por ação. Além disso, a Boeing aumentou sua estimativa
de receita para entre US$ 64,5 bilhões e US$ 65,5 bilhões. A carteira de
pedidos da empresa subiu para US$ 321 bilhões no terceiro trimestre.

AVIAÇÃO 2

Ganhos da Delta Air Lines superam
expectativas com alta da demanda
As viagens internacionais foram o principal fator positivo a ajudar os
resultados da companhia aérea. A Delta vem se concentrando em reduzir
sua dívida, melhorar os serviços aos clientes e expandir a oferta de voos
para mercados com rápido crescimento, desde a compra da Northwest
Airlines em 2008. A Delta teve lucro líquido de US$ 363 milhões no
trimestre, comparado ao prejuízo de US$ 161 milhões um ano antes.

Divulgação

A FRASE

“A comunidade
libanesa que mora em
São Paulo é grande e
será levada por nós
ao seu país de origem
a partir de Istambul

Temel Kotil,
presidente e CEO

da Turkish Airlines
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