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BMW faz recall
de nove modelos
no Brasil

Negócios

DETROIT

A General Motors anunciou on-
tem que poderá emprestar, gra-
tuitamente, automóveis aos do-
nos de veículos híbridos (movi-
dos a eletricidade e gasolina)
Chevrolet Volt, se esses consu-
midores estiverem preocupa-
dos com a possibilidade de eles
virem a se incendiar repentina-
mente.

A empresa adotou a medida
após o anúncio, feito na sexta-
feira pela Administração Nacio-
nal de Segurança nas Estradas
dos Estados Unidos (NHTSA,
na sigla em inglês), de que o go-
verno americano investiga in-
cêndios relacionados às bate-
rias de íons de lítio usadas pelo
Volt.

A NHTSA disse que, durante
um teste de impacto (crash

test) feito com o carro, o con-
junto de baterias pegou fogo.
Uma outra bateria de um carro
submetido ao teste de impacto
soltou faíscas e fumaça. Esses
problemas mais recentes se so-
mam ao registrado em junho,
em testes realizados no Estado
de Wisconsin.

A GM disse ontem que os au-
tomóveis elétricos são seguros,

mas que vai se comunicar
com os donos de mais de 5
mil Volts vendidos na Améri-
ca do Norte desde dezembro
do ano passado, a fim de tran-
quilizá-los.

A empresa disse que resol-
veu emprestar os veículos pa-
ra garantir que os donos de
modelos Volt fiquem satisfei-
tos com a compra que fize-
ram e que tenham confiança
nos carros. A empresa não fi-
xou um limite de tempo que
os clientes poderão ficar
com os carros emprestados.

O Volt pode percorrer 56
quilômetros com suas bate-
rias antes que se ative um ge-
rador, que queima gasolina
para levar a eletricidade ao
motor. Este carro melhorou
a imagem pública da Chevro-
let e a GM deseja preservar
essa boa vontade dos consu-
midores.

A companhia fez uma gran-
de publicidade do automó-
vel como um primeiro passo
dos Estados Unidos rumo à
independência do petróleo
importado. / AP

A TAM recuperou a primeira po-
sição no mercado doméstico de
aviação em outubro, depois de
dois meses atrás da rival Gol. No

mês passado, a empresa aboca-
nhou uma fatia de 39,62% nesse
segmento, enquanto a concor-
rente ficou com 37,08%, de acor-
do com dados divulgados ontem
pela Agência Nacional de Avia-
ção Civil (Anac).

Em fevereiro deste ano, a Gol
alcançou pela primeira vez a lide-
rança nos voos domésticos. Des-
de então, a companhia e a TAM
vêm se alternando no posto.

As demais aéreas ganharam es-
paço no mercado no mês passa-
do. A fatia das aéreas de menor
porte fechou em 23,30% em outu-
bro, ante 17,84% registrado no
mesmo período do ano passado.
Já o crescimento da demanda do-
méstica medida pela Anac desa-
celerou pelo terceiro mês conse-
cutivo, com uma variação de
8,81% na comparação com outu-
bro de 2010.

Esse crescimento foi capita-
neado pelas companhias de me-
nor porte, como Azul, Avianca,
Trip e Webjet – esta última com-
prada pela Gol, porém ainda não
incorporada pela empresa. Já a

TAM, embora tenha crescido em
relação à agora vice-líder na com-
paração com o mês imediata-
mente anterior, registrou um re-
cuo de 0,20% na demanda do-
méstica em outubro na compara-
ção com igual mês do ano passa-
do. Na Gol, a procura por trans-

porte aéreo cresceu 3,55%, abai-
xo da média do setor.

Para especialistas do setor, es-
se movimento já é resultado do
desaquecimento da economia e
do aumento do preço médio das
tarifas.

No segmento internacional
operado apenas por empresas
brasileiras, outubro teve o me-
nor crescimento da demanda do
ano, uma alta de apenas 3,42% na
mesma base de comparação. A
liderança também foi da TAM
(87,98%), seguida pela Gol
(10,77%). Esse segmento, po-
rém, recebe a concorrências das
aéreas estrangeiras. / G.G.

EUA investigam incêndio em baterias do Volt

TAM retoma liderança
do mercado doméstico

Alimentos. JBS descarta joint
venture para atuar na China
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A montadora alemã BMW anun-
ciou ontem, por meio de nota,
um recall para o mercado brasi-
leiro de nove modelos da marca:
BMW 550i, 750i, 750Li Híbrida,
760Li, X5 xDrive50i, X5 xDri-
ve50i Security, X5 M, X6 xDri-
ve50i, X6 M.

De acordo com a montadora,
os proprietários dos veículos
dos respectivos modelos, fabri-
cados entre os anos de 2007 e
2011, devem entrar em contato
com uma das concessionárias da
rede autorizada para realizar a
troca de uma bomba de água su-
plementar, localizada no turbo-
compressor do veículo. O conta-
to e agendamento da verificação
devem ser feitos por meio do te-
lefone 0800-7073-578. As infor-
mações também podem ser obti-
das no site da empresa.

Este mês, a BMW já havia
anunciado um recall de 3.198 mil
unidades na China, para reparar
falhas em sistemas eletrônicos. /
AGÊNCIA ESTADO

economia.estadão.com.br

Empresas aéreas elevam preços, mas
tentam preservar passageiro da classe C

Repasse. Para compensar aumento de custos, como o combustível, empresas já vêm aumentando os preços das passagens

Alcance. Volt roda 56 quilômetros com uma carga de bateria

Glauber Gonçalves / RIO

Depois de um ano de guerra ta-
rifária que derrubou os preços
das passagens aéreas, as com-
panhias se preparam para ini-
ciar 2012 com bilhetes mais ca-
ros, para compensar as altas
de custos enfrentadas pelo se-
tor. Mas o movimento, defla-
grado pelas maiores compa-
nhias, será feito com cautela
para evitar que parte da nova
classe média suma dos aviões.
Atraída pelos preços, essa po-
pulação inaugurou um novo ni-
cho para o setor.

Os aumentos das tarifas de-
vem se concentrar em horários
de pico e nas compras realizadas
às vésperas dos voos. Com isso,
o peso do aumento deve recair
mais sobre o passageiro que voa
a negócios. Esse público costu-
ma viajar durante a semana, nas
primeiras horas da manhã e no
fim da tarde, e dificilmente con-
segue planejar uma viagem mui-
to tempo antes de embarcar.

Isso não significa, porém, que
os viajantes a turismo não terão
de começar a planejar a viagem
um pouco antes do que estão
acostumados. “Vamos conti-
nuar oferecendo tarifas competi-
tivas em comparação com os ôni-
bus para quem compra com 60
dias de antecedência, 30 dias ou
21 dias”, afirma Constantino de
Oliveira Júnior, presidente da
Gol, empresa vice-líder no mer-
cado doméstico.

Embora não revele quais se-
rão os patamares de reajuste, o
executivo diz que a empresa con-
tinuará, em 2012, o movimento
de recuperação dos yields (pre-

ço médio que o passageiro paga
por quilômetro voado), iniciado
neste segundo semestre.

TAM e Azul, que estão em pri-
meiro e terceiro lugares na lista
das que mais transportam passa-
geiros no Brasil, também pre-
veem tarifas mais elevadas, mas
ressaltam que o aumento deve
recair mais sobre a compra de úl-
tima hora. “As tarifas dos bilhe-
tes adquiridos mais perto dos
voos talvez aumentem, porque o
combustível subiu”, diz David
Neeleman, fundador da Azul.

Novos hábitos. Para as empre-
sas, mesmo que a nova classe mé-
dia tenha de pagar uma parte da
conta dos aumentos das tarifas,
essa parcela da população não de-
ve desembarcar dos aviões em
2012. Os executivos acreditam
que o País está passando por
uma mudança de hábito e que
quem trocou as rodoviárias pe-
los aeroportos dificilmente vol-
tará a enfrentar horas de estrada
para cruzar o País.

“Nós temos a certeza de que o
cliente que substitui o ônibus
nunca mais volta”, avalia o presi-
dente da TAM, Líbano Barroso.
“Há uma mudança de hábito.
Não é apenas crença nossa; é his-
tória. Aconteceu nos Estados
Unidos no fim da década de 50,
na Europa na década de 60, no
Japão na década de 70.”

Em uma agência de viagens na
favela da Rocinha, no Rio, a em-
pregada doméstica Maria José
Oliveira, de 40 anos, foi uma das
pessoas que compraram recente-
mente sua primeira passagem aé-
rea. Em dezembro, viaja pela pri-

meira vez para o Ceará desde
que se mudou para o Rio, há cer-
ca de 20 anos. O pagamento foi
feito à vista para aproveitar a pro-
moção, que derrubou o preço do
bilhete de R$ 1.144 para R$ 590,
ida e volta.

A programação da viagem co-
meçou há cerca de três meses,
quando a cunhada, Maria Lucie-
ne Ferreira, de 34 anos, começou

a passar diariamente na agência
em busca de preços mais baixos.
Elas pretendem repetir o roteiro
no ano que vem e querem come-
çar o planejamento já no início
de 2012, para garantir preços bai-
xos. “De ônibus, perdemos mui-
to tempo. São três dias, enquan-
to de avião são três horas”, diz
Maria José, justificando o esfor-
ço para comprar a passagem.

Se, por um lado, é pouco prová-
vel a volta desse consumidor ao
ônibus nas viagens mais longas,
nos trajetos mais curtos, como
entre o Rio e São Paulo, é possí-
vel que parte dos passageiros fa-
ça as contas e acabe optando pe-
lo transporte rodoviário. “O pas-
sageiro que faz uma viagem de
maior distância toma gosto pelo
avião, porque chega descansado

e fica mais com a família. Esse
aprendizado de como é agradá-
vel leva as pessoas a comprar
com mais antecedência. Mas, nu-
ma viagem mais curta, de cinco
ou seis horas, as pessoas vão ava-
liar se realmente vale a pena voar
e podem acabar optando pelo
carro ou pelo ônibus leito”, diz o
consultor Allemander Pereira,
especializado no setor aéreo.

Menos cauteloso que o presi-
dente da Gol, o vice-presidente
financeiro da empresa, Leonar-
do Pereira, admitiu ontem que,
num primeiro momento, a eleva-
ção dos preços das passagens de-
ve afetar a taxa de ocupação dos
voos. O executivo acredita, no
entanto, que, com o tempo, os
consumidores se adaptarão aos
novos patamares de preço.

“É natural que a taxa de ocupa-
ção caia num processo de alta de
tarifas, ainda mais considerando
um momento de recuo na ativi-
dade econômica”, disse ele, du-
rante reunião da Associação dos
Analistas e Profissionais de In-
vestimento do Mercado de Capi-
tais (Apimec), em São Paulo. /

COLABOROU SILVANA MAUTONE

● Mercado

GM anunciou ontem que
vai emprestar carros a
donos do veículo híbrido
que temerem pela
sua segurança

estadão.com.br

● Ocupação menor
A taxa de ocupação nos voos do-
mésticos da TAM recuou 1,6 pon-
to porcentual em outubro, e ficou
em 66,20%. Já a da Gol caiu de
71,24% em outubro de 2010 para
65,22% este ano.

Em outubro, a TAM
ficou com 39,62%% do
mercado, enquanto a
Gol caiu para o segundo
lugar, com 37,08%

Aviação. Companhias vão iniciar 2012 com tarifas mais altas, para compensar as altas de custos, mas dizem que a estratégia é
concentrar os aumentos nos horários de pico e nas compras realizadas às vésperas dos voos, para não espantar os novos passageiros

O seu evento
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L A N Ç A M E N T O S

C O N F R AT E R N I Z A Ç Õ E S

W O R K S H O P S

PA L E S T R A S

5 mil
veículos híbridos Volt
foram vendidos
na América do Norte desde
que o automóvel
chegou ao mercado, em
dezembro do ano passado

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 29 nov. 2011, Economia & Negócios, p. B13.




