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Negócios

Demanda por voos aumenta
e pode subir até 20% no ano

Glauber Gonçalves / RIO

Na contramão da desaceleração
do ritmo de crescimento da eco-
nomia, a demanda por voos do-
mésticos não dá sinais de desa-
quecimento e já fez o Sindicato
Nacional das Empresas Aeroviá-
rias (Snea) elevar as previsões
de crescimento de 15% para
20%, neste segmento. Se confir-
mado, esse patamar será de cin-
co vezes a expansão de cerca de
4% prevista para o Produto Inter-
no Bruto (PIB) este ano, extrapo-
lando a relação histórica, que é
de duas a três vezes.

O descolamento entre o setor
e a expansão do PIB tem explica-
ção, segundo analistas. A manu-
tenção do desemprego em um
dos patamares mais baixos já re-
gistrados e a massa salarial em
níveis recordes alimentam uma
demanda reprimida por déca-
das. “Gente que nunca viajou co-
meça a viajar e gente que viajava
aumentou a frequência”, diz o
analista Felipe Rocha, da Fator
Corretora.

Esse movimento tem sido sus-
tentado pela queda dos preços
das passagens. Em abril, a tarifa
aérea média registrou o valor
mais baixo para o mês desde
2002: R$ 262,87, segundo a Agên-
cia Nacional de Aviação Civil
(Anac). Em abril de 2008, o valor
médio, corrigido pelo IPCA (Ín-
dice de Preços ao Consumidor
Amplo), foi de R$ 505,09. O indi-

cador corresponde ao valor mé-
dio pago por passageiro em uma
viagem aérea, independente-
mente das distâncias dos voos.

Movimento. O resultado dos
preços atrativos pode ser visto
nos aeroportos. De janeiro a
maio, pelos terminais da Infrae-
ro passaram 64,9 milhões de pas-
sageiros (somando embarques e

desembarques), em compara-
ção aos 53,8 milhões no mesmo
período de 2010.

Parte do motivo para o baixo
valor das tarifas está no aumen-
to da demanda por viagens de la-
zer, mais sensível ao preço.
“Aqui a situação é diferente da
de outros mercados mais madu-
ros, como Estados Unidos e Eu-
ropa. No Brasil, grande parte do
fluxo é de passageiros de negó-
cios, enquanto lá fora é o contrá-
rio”, diz Rocha.

Segundo especialistas, no en-
tanto, é difícil dizer o que veio
primeiro: se a forte demanda das
classes mais baixas que está der-
rubando os preços ou se é a políti-
ca de preços que estimula a de-
manda. “Como foi identificado
esse mercado potencial, a con-
corrência aumentou muito. En-
tão talvez a estratégia seja mes-
mo a de tarifa baixa para absor-
ver e manter uma taxa de cresci-
mento alta”, analisa Rosângela
Ribeiro, da SLW Corretora.

As facilidades oferecidas com
o objetivo de atrair novos passa-
geiros não se restringem, no en-
tanto, à enxurrada de promo-
ções. Acordos com companhias
de ônibus, venda de passagens
em redes varejistas e parcela-
mentos também acabam ajudan-
do o consumidor a trocar o trans-
porte rodoviário pelo aéreo. Em
março, a TAM fechou parceria
com a empresa de ônibus Pássa-
ro Marron para vender bilhetes
nas agências da companhia em
rodoviárias.

De acordo com o consultor An-
dré Castellini, da consultoria

Bain & Company, esse aumento
de passageiros não tem se tradu-
zido em ganhos de receita de
mesma proporção. “Muito des-
se crescimento de demanda está

ocorrendo com tarifas que não
são sustentáveis”, afirma. Segun-
do ele, isso ocorre porque não há
mais espaço para ampliar as ope-
rações nos aeroportos de onde
partem as rotas mais atrativas.

“Há um gargalo aeroportuá-
rio. Então as companhias estão
colocando os aviões em rotas em
que são obrigadas a estimular de-
manda com tarifas que às vezes
não pagam o voo”, explica. A
compra da Webjet pela Gol é ilus-
trativa do problema. Como a de-
ficiência de aeroportos como o
de Guarulhos impediam a am-
pliação de suas operações, a em-
presa comprou a concorrente pa-
ra crescer nesses mercados.

● Serviço de bordo
A companhia adotará o padrão
Gol, que inclui lanche grátis e
venda a bordo. Hoje, os clientes
Webjet pagam até para consumir
água.

● Programa de fidelidade
Assim que o Cade consentir,
clientes da Webjet poderão mi-
grar para o Smiles, da Gol.

● Aeronaves
Aviões da Webjet, mais velhos,
serão trocados por equipamen-
tos mais modernos em até dois
anos.

● Marca
A Gol acabará com a marca Web-
jet, já que as duas empresas têm
o mesmo público alvo.
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Estratégia. Segundo Constantino de Oliveira Junior, aquisição da Webjet teve objetivo de ampliar as operações da Gol em grandes centros e capitais

Preços mais baixos e
aumento do poder de
compra estimulam
realização do sonho de
viajar de avião no País

Silvana Mautone
Glauber Gonçalves / RIO

A marca Webjet vai desapare-
cer após a aquisição da compa-
nhia pela Gol. A expetativa da
compradora é de que o negó-
cio seja aprovado pelo Conse-
lho Administrativo de Defesa
Econômica (Cade) até o fim
do ano que vem. Além de aban-
donar a marca, a Gol também
vai renovar toda a frota da
companhia, considerada ve-
lha, em até dois anos. O plano
da empresa é passar a atender
os clientes da Webjet com mes-
mos serviços da Gol.

Justificando o desapareci-
mento da marca, o presidente
da Gol, Constantino de Oliveira
Junior, confirmou o que já di-
ziam analistas: o principal obje-
tivo da compra é ampliar as ope-
rações em grandes centros e ou-
tras capitais. Nesses aeropor-
tos, já não há mais espaço para
ampliar as atividades. O executi-
vo disse ainda que não havia mo-
tivo para manter as duas mar-
cas, uma vez que ambas as em-
presas atendem a um público se-
melhante.

As sinergias provenientes da
integração das aéreas devem che-
gar a R$ 100 milhões nos dois pri-
meiros anos após a fusão das ope-
rações das duas empresas, esti-
mou Constantino. Ele descar-
tou, no entanto, a possibilidade
de demissões entre os cerca de
1,6 mil funcionários da Webjet.
Segundo o executivo, ao contrá-
rio, a tendência é que ocorram
mais contratações.

“Quando renovarmos a frota
da Webjet, provavelmente con-
seguiremos aumentar o núme-
ros de voos realizados por uma
mesma aeronave, o que tornará
necessário ampliar o quadro de
pessoal”, afirmou. Composta
por aviões 737-300, a frota da
Webjet deverá ser trocada por
modelos mais modernos. Isso
pode ser feito por três meios: en-
comenda de novas aeronaves, re-
novação de contratos de leasing
existentes ou realização de no-

vos contratos de leasing.
Pelo acordo fechado na última

sexta-feira, a Gol pagará R$ 96
milhões pela Webjet e assumirá
dividas de aproximadamente de
R$ 215 milhões. O pagamento,
no entanto, vai ser renegociar
comos credores, afirma a compa-
nhia. “São dívidas que vencem

até 2015, mas não acredito que
teremos problema para refinan-
ciá-las e alongar o prazo”, disse o
vice-presidente de Finanças da
Gol, Leonardo Pereira.

As principais instituições fi-
nanceiras credoras da Webjet
são o Bradesco, o Citibank e o
Safra. Só os contratos de lea-
sing, que vencem em dois ou
três anos, somam cerca de R$
120 milhões. Pereira destacou
ainda que a Gol será cautelosa
na ampliação da frota. “A Gol
tem demonstrado nos últimos
anos bastante consistência em
termos do planos de frota e de
ser prudente em adição de capa-
cidade. Nós continuaremos a fa-
zer isso”, declarou.

Fidelidade. Depois que a em-
presa obtiver o sinal verde do Ca-
de, os clientes da Webjet pode-
rão usar o programa de fidelida-
de Smiles, afirmou o presidente
da Gol. Para o executivo, a inclu-
são dos passageiros da Webjet
deve fortalecer o programa e tor-
ná-lo mais atraente para as em-
presas parceiras, afirmou Cons-
tantino.

O presidente da Gol destacou
ainda que não há planos de criar
uma operação separada para o
Smiles. “(O programa) conti-
nua fazendo parte da Gol. Não
há planos de alterá-lo”, disse. A
posição é diferente da adotada
pela TAM, empresa na qual o sis-
tema de milhagens deu origem à

Multiplus, atualmente listada
na bolsa brasileira.

Sobre a possibilidade de no-
vas emissões de ações da Gol,
Pereira disse que elas estão des-
cartadas por enquanto, mas
que, aprovada a compra da Web-
Jet, e empresa deve realizar,
sim, lançamentos no mercado
para concluir a transação.

Apesar de aumentar a concen-
tração no setor aéreo, a aquisi-
ção da Webjet pela Gol não deve
levar a aumento das tarifas, na
avaliação do consultor André
Castellini, da Bain and Com-
pany. “A formação de preços se
dá basicamente em razão da dis-
puta entre a Gol e a TAM, que só
tende a crescer daqui pra fren-

te”, diz.
Segundo ele, o mercado brasi-

leiro de aviação mudou muito
nos últimos anos e hoje é extre-
mamente disputado. “Para so-
breviver, é preciso ter escala. Se-
ria muito difícil para a Webjet
continuar competindo com ae-
ronaves antigas, que conso-
mem mais combustível”, afir-
ma.

O próprio presidente da Gol,
Constantino de Oliveira Junior,
disse ontem, durante conversa
com jornalistas e investidores,
que não acredita que haverá au-
mento de tarifas. “Vamos ofere-
cer tarifas competitivas, com o
objetivo de popularizar o trans-
porte aéreo”, afirmou.

Gol anuncia fim da marca Webjet e
garante que não demitirá funcionários

Novo perfil. Viagem de lazer passa a ganhar espaço no País

Aviação civil. Segundo Constantino de Oliveira Junior, presidente da Gol, não faz sentido manter no mercado duas marcas de perfil
parecido. Ele afirma também que empresa não deverá ter problemas em alongar a dívida da Webjet, estimada hoje em R$ 215 milhões
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R$ 262,87
foi o valor médio das
passagens em abril,
o menor desde 2002

64,9 milhões
de passageiros passaram pelos
aeroportos do País até maio

CONSTANTINO DE
OLIVEIRA JUNIOR
PRESIDENTE DA GOL
“Vamos oferecer tarifas
competitivas, com o objetivo de
popularizar o transporte aéreo.”
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