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Melina Costa

NoBrasil,poucossetoresenfren-
tam um cenário de competição
tãoestreita comoodeaviação.É
assimhá anos: TAMeGol domi-
namomercado. A concentração
é tamanha que, em fevereiro, as
duas empresas transportaram,
juntas, quase 80% dos passagei-
ros no País. Mas uma mudança
importantecomeçaaseconfigu-
rar. Umgrupo de quatro empre-
sasmédias–Azul,Webjet,Avian-
ca eTrip – passou a ganhar força
do ano passado para cá.
Em 2010, a Webjet atingiu o

lucro pela primeira vez em seis
anosdeoperação.AAviancaafir-
ma ter chegado ao equilíbrio en-
tre custos e receita e espera ser
rentável em 2011. A Azul infor-
mouque registrará seuprimeiro
trimestre lucrativoentre janeiro
emarço.A regionalTrip, por sua
vez,é rentávelhátrêsanoseago-
ra se prepara para um salto no
crescimento.
Os dados mostram que cada

uma dessas empresas se provou
capaz de erguer uma estratégia
sustentável para crescer – resta
saber qual delas vai sair na fren-
te. “São empresas commodelos

diferentes e defensáveis. É difí-
cil saberqualdelas vaidisparar”,
diz Paulo Sampaio, consultor da
MultiplanAir. “Esseéomomen-
to mais interessante da aviação
na última década.” Em uma de-
monstração do tamanho de seu
apetite, o grupodas companhias
médias aumentará em mais de
cinco mil o número de assentos
disponíveis para passageiros em
2011 – contra menos de dois mil
na oferta de TAMeGol.
Na corrida das companhias

emergentes,umadasmaisagres-
sivas é a regional Trip. A empre-
sa vai acrescentar 14 aviões à sua
frota.Comreceita deR$740mi-
lhões, está entre as últimas do
grupoemparticipaçãodemerca-
do, mas contesta o índice de
2,7% atribuído pela Anac (Agên-
cia Nacional de Aviação Civil).
“A agência mede a participação
em volume, e não em valor. Se
fossemcomparar as receitas, es-
taríamos no patamar de Azul e
Webjet”, diz JoséMario Caprio-
li, acionistaepresidentedaTrip.
Independentemente disso, o

fatoéqueaempresaprecisaráde
dinheiropara entrar no timedas
grandes. Com a estratégia de li-
garcidadespequenasemédias,a
Trip pretende chegar em 2013
com81 aviões eR$ 2,4 bilhõesde

receita. Há três alternativas de
capitalização à sua frente. A pri-
meiraéousodecapitalpróprioe
emissão de dívida. A outra con-
siste emumIPO,ainda semdata
definida. Já a terceira, segundoo
Estado apurou, é a entrada da
Latam(resultado da fusão entre
TAMeachilenaLAN)nocapital
da companhia.
As negociações começaram

no fim de 2010 e devem culmi-
nar em uma participação da La-
tam ao redor de 30%. Em comu-
nicado, aTAMnãodesmentiuas
conversase informouqueasem-
presasmantêmtratativas“visan-
do o aprimoramento do acordo
decodeshareexistenteeaidenti-
ficaçãodepossíveisoportunida-
desparafortalecimentoeexpan-
são dos negócios”. A Trip não se
manifestou.

Petróleo. A tentativa de capita-
lização que mais mobilizou o
mercadofoiadaWebjet.Elafoia
primeira a protocolar o pedido
de IPO na CVM (Comissão de
Valores Mobiliários) e, depen-
dendodoresultadodaoferta,po-
deria disparar na frente das ou-
tras. Seus planos, porém, tive-
ram de ser atrasados diante das
crises na Líbia e no Japão e da
altadospreçosdopetróleo.Pro-
curada, a Webjet não concedeu
entrevista porque ainda está em
período de silêncio.

Depois de passar por três do-
nos em seis anos, aWebjet deci-
diu adotar ummodelode baixís-
simo custo ao estilo Ryanair – a
companhia irlandesa que já
anunciou até a cobrança pelo
uso dos banheiros dos aviões.
Um executivo em especial tem
trabalhado para aproximar as
duas. É Charles Clifton, que tra-
balhou 16 anos na irlandesa.
Clifton é sócio no Irelandia

Aviation, fundo de investimen-
tos da família fundadora da Rya-
nair. Em 2009, o Irelandia estu-
dou a possibilidade de comprar
umafatianaWebjet.Asnegocia-
ções não avançaram, mas Clif-
tonacabouconvidadoparaparti-
cipardoconselhodeadministra-
ção da brasileira. Hoje ele mora
noRioedáexpedientenacompa-
nhia, segundo fontes do setor.
Comsua ajuda, aWebjet passou
acobrarpelamarcaçãodeassen-
tos no avião e não serve nem
água de graça.
Na disputa entre as compa-

nhias médias, nenhuma cresce
tãorapidamentecomoaAzul,de
David Neeleman. Em dois anos
de operação, alcançou quase 8%
domercadoe tornou-se a tercei-
ramaiordosetor. Sua intençãoé
deter 20%do transporte de pas-
sageiros em até 8 anos ligando
cidades médias e grandes com
voos sem escala.
Desde que começou a voar, a

Azul temenfrentadocríticas.Os
concorrentes alegam que a em-
presa comprometeu suas mar-
gens para crescer. Além disso, o
anúnciodoIPOdaWebjetfoivis-
to como uma pressão extra para
a companhia, que também pre-
tende abrir o capital – afinal, o
númerode investidores interes-
sados em empresas emergentes
de aviação no Brasil é finito.
“Atingimos o break-even

(equilíbrio entre despesas e re-
ceita) em dezembro e ainda te-
mos US$ 100 milhões dos US$
350milhõescaptadosparacome-
çar a empresa. Não precisamos
de dinheiro e nossos investido-
resnão têmpressa de sair do ne-
gócio”, diz Neeleman. “E não
adianta um concorrente ter
mais dinheiro. Isso não significa
queelesaberácolocarasaerona-
ves no lugar certo.”

‘Querida’.Na ponta final da dis-
puta está a operação local da co-
lombianaAvianca.Aempresafoi
a quemenos cresceu empartici-
pação demercado em 2010 e in-
formou que deve aumentar sua
oferta empoucomais de 720 as-
sentos neste ano. “Para nós, o
marketsharenãoéomaisimpor-
tante”,dizJoséEfromovich,pre-
sidente.“Queremosseraempre-
samais querida.”
Guiadaporessamissão,acom-

panhia se ocupou em aumentar
oespaçoentrepoltronaseofere-
cermimos como tomadas e TVs
individuais.Masqueninguémse
engane. Suas intenções não são
tão inocentes. O grupo Avianca
como um todo deve receber 40
aviões da Airbus até o fim de
2014 – e ainda não está decidido
onde eles serão alocados. Essa é
sóumaamostradequeacompe-
tição está apenas no começo.

● Planos
Em oito anos,
a Azul espera
ter 20% do
mercado do-
méstico. “A
maior empre-
sa dos EUA, a
United Conti-
nental, tem
uma participa-
ção de apenas
20%”, diz Nee-
leman, funda-
dor da Azul.

● Regional
Para Caprioli,
da Trip, o cres-
cimento das
companhias
regionais será
fruto do desen-
volvimento ace-
lerado das ci-
dades médias
e pequenas, e
não exclusiva-
mente “drenan-
do” tráfego
das grandes.

A corrida das emergentes
Depois de saírem do vermelho, companhias aéreas de médio porte apostam em modelos

diferentes para crescer – resta saber qual delas vai disparar na frente
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 28 mar. 2011, Negócios, p. N3.




