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Demanda por voos domésticos
se desacelera em novembro
Av i a ç ã o
Alberto Komatsu
De São Paulo

A Agência Nacional de Aviação
Civil (Anac) divulga hoje cresci-
mento de 9,62% na demanda por
voos domésticos em novembro
de 2011, em comparação com
igual mês de 2010. Apesar de ser
o trigésimo mês consecutivo de
expansão, o resultado confirma
sinais de desaceleração do fluxo
de viagens aéreas, influenciado
pela crise internacional.

Isso porque, de março a agosto,
a demanda aérea no país registrou
taxas de crescimento de dois dígi-
tos. Em abril, por exemplo, a ex-
pansão chegou a 31,45%. Com esse
cenário, executivos e especialistas
do setor revisaram para baixo suas
previsões para 2012, de iniciais
15% para 10%. Para o fechamento
de 2011, a estimativa chega a 18%.

A oferta de assentos em voos
domésticos teve crescimento de
10,37% em novembro, na compa-
ração anual. A taxa média de ocu-
pação dos aviões ficou em
67,05%, um recuo de 0,46 pontos
percentuais ante novembro de
2010. Nos voos internacionais
operados por empresas brasilei-
ras, o fluxo de passageiros cres-
ceu 4,44% em novembro de 2011,
em relação ao mesmo período de
2010. A oferta de assentos teve
expansão de 3,37% na mesma ba-
se de comparação.

De janeiro a novembro do ano
passado, a demanda por voos na-
cionais acumula crescimento de
16,63%. A capacidade acumulou
expansão de 13,33% e a taxa mé-
dia de ocupação das aeronaves fi-
cou em 70,16%, ante 68,17% de
janeiro a novembro de 2010.

Nos voos ao exterior, o cresci-
mento acumulado em 11 meses é
de 11,92%, com aumento de ofer-

ta de 8,35%. A taxa de ocupação
dos aviões ficou em 79,02%, um
aumento de 2,52 pontos percen-
tuais em relação ao mesmo pe-
riodo de 2010.

A TA M permaneceu na lide-
rança do mercado nacional, com
fatia de 41,22%. Ela chegou a ser
ultrapassada pela Gol em agosto
e setembro, mas retomou o pri-
meiro lugar em outubro.

A Gol ficou na segunda coloca-
ção, com fatia de 37,65%. A Azul
veio em seguida ao responder
por 8,45% da demanda domésti-
ca. Na quarta posição ficou Web -
jet (5,50%), seguida por Tr i p
(3,15%) e Av i a n c a (3,06%).

A TAM teve também a hege-
monia no mercado internacio-
nal, com participação de 88,02%.
A Gol ficou na segunda posição,
com fatia de 10,7%. A Avianca res-
pondeu por 1,26% do fluxo de
passageiros transportados em
voos ao exterior.

Gol planeja até 20 pontos de venda
em locais de grande movimentação
De São Paulo

A Gol Linhas Aéreas planeja ter
até 20 pontos de venda de passa-
gens em locais com grande circu-
lação de pessoas até o fim do pri-
meiro semestre deste ano. Atual-
mente, são 11 unidades como
quiosques em estações de metrô
ou lojas em lugares com muita
movimentação popular.

Ao concluir esse plano, a Gol
estará encerrando um projeto pi-
loto iniciado em meados de
2009. Foi quando a companhia
inaugurou uma loja de venda de
passagens no Largo 13 de Maio,
na Região Sul de São Paulo.

“Essa iniciativa faz parte de uma
estratégia maior, a de popularizar
o transporte aéreo. Depois do pilo-
to, vamos decidir qual a quantida-
de de lojas físicas que teremos, se

serão próprias ou se abriremos
franquias”, diz o gerente de nova
classe média da Gol, André Matos.

Segundo o executivo, está pre-
vista até o fim do primeiro semes-
tre uma loja em Recife (PE). A loca-
lização ainda está sendo escolhida,
porque a capital não conta com
metrô ou um terminal de trans-
porte com muita movimentação
de pessoas das classes C e D, sua es-
tratégia de localização.

A Gol já conta com sete quios-
ques em estações de metrô ou
próximas a esse tipo de sistema
de transporte. São quatro em São
Paulo, em no Rio, um em Porto
Alegre, um em Salvador. Essas
duas últimas investidas foram
anunciadas na semana passada.

Matos conta que os pontos de
venda em locais de grande con-
centração popular recebem, em

média, 200 visitas por dia. Segun-
do ele, são vendidos nesses ca-
nais de venda em torno de 80
passagens por dia.

Ainda como parte do projeto pi-
loto, a Gol deverá inaugurar mais
lojas na cidade de São Paulo e na
região do ABC paulista. A Gol tam-
bém tem dois pontos de venda em
lojas da rede de varejo Ricardo Ele-
tro, em Belo Horizonte (MG). Se-
gundo Matos, nesse caso o plano
de expansão tem de ser avaliado
pela companhia e pela varejista.

A maior concorrente da Gol, a
TAM Linhas Aéreas, anunciou a
sua entrada em estações de me-
trô em meados de agosto do ano
passado. Atualmente são dois
quiosques. No dia 20 de dezem-
bro, a empresa abriu outros dois
pontos de venda em estações do
metrô carioca. (A.K.)

.

Walmart demite 300 funcionários
e sindicato pede reunião com rede

ANA PAULA PAIVA/VALOR

Na unidade da rede no bairro do Pacaembu, em São Paulo, 18 pessoas foram dispensadas após a semana do Natal

S u p e r m e rc a d o
Adriana Mattos
De São Paulo

O Sindicato dos Comerciários
de São Paulo deve pedir explica-
ções para o comando do Wa l m a r t
no Brasil, em reunião já solicitada,
a respeito do volume de demissões
de funcionários do grupo no final
do ano passado. Entre o dia 1º de
novembro de 2011 e 4 de janeiro
de 2012, a companhia demitiu 316
empregados apenas na capital
paulista, sendo 120 em novembro
e 123 em dezembro. Nos dias 2 e 3
de janeiro, foram dispensados 73
trabalhadores. Segundo a rede de
varejo, a saída dos funcionários faz
parte de um processo natural de
troca no quadro de pessoal das lo-
jas e o número de demissões é con-
siderado normal.

De acordo com o comando do
sindicato, o total de demitidos
pode chegar a 500 pessoas entre
novembro e janeiro, ao incluir
nessa conta os empregados com
menos de um ano de casa que po-
dem ter sido demitidos.

É que na soma dos 316 funcio-
nários estão apenas os emprega-

dos com mais de um ano de traba-
lho na varejista. No Nordeste, tam-
bém há informações de demissões
em lojas de algumas cidades baia-
nas. Conforme o Va l o r apurou, a
unidade do Walmart no bairro do
Pacaembu, em São Paulo, dispen-
sou 18 pessoas na semana após o
Natal. Lojas desse porte empregam
cerca de 250 funcionários. No
Bompreço de Itabuna (BA), foram
demitidas 12 pessoas, cerca de 8%
do quadro de pessoal da unidade.

Dados de 2010 publicados pe-
la empresa mostram que 36% do
total de funcionários da rede está
nos estados nordestinos, contra
24% no Sudeste. “Vamos questio-
nar se funcionários temporários
estão sendo contratados, por um
salário menor, no lugar daqueles
que foram demitidos”, diz Ricar-
do Patah, presidente do sindica-
to dos comerciários.

O Walmart Brasil passa por um
período de redução de despesas
em meio a uma reestruturação do
modelo de operação no Brasil. Se-
gundo pessoas próximas à rede,
para implementar a estratégia do
“preço baixo todo dia”, que põe
fim à política das ofertas e promo-
ções diárias, a companhia precisou

ajustar os gastos operacionais.
“Não existe preço baixo todo dia se
não existir custo baixo todo dia. É
isso que está sendo feito na empre-
sa, a diminuição de despesas”, ex-
plica um ex-executivo da rede.

Em 2004 e 2005 o Walmart ad-
quiriu as varejistas Bompreço e
BIG, respectivamente, e há cerca de
um ano e meio, iniciou a integra-
ção das estruturas das empresas. A
companhia informa que apesar
das reduções de pessoal, foram
contratados pelo grupo mais de
sete mil funcionários no país em
2011. A rede emprega cerca de 90
mil pessoas no Brasil.

O levantamento sobre as redu-
ções de pessoal foi feito com base
nos dados da área de Recursos Hu-
manos do Walmart, enviados ao
sindicato, e inclui todas as bandei-
ras do grupo — Walmart Super-
center, Sam’s Club, Bompreço, Hi-
per Bompreço, TodoDia, Maxxi,
Mercadorama, Big e Nacional. Os
números devem incluir parte das
demissões feitas na cadeia Todo-
Dia, que fechou 12 lojas no final de
2011, consideradas deficitárias.
Esse formato de rede supermerca-
do pode empregar até 50 pessoas
por loja.

Educação Anhanguera, Kroton, Abril Educação e Estácio lideram valor recorde de transações em 2011

Ensino chega a R$ 2,4 bi em aquisições
CLAUDIO BELLI/VALOR

Rodrigo Galindo, da Kroton, comandou a maior aquisição já feita no setor de ensino no país: a Unopar, por R$ 1,3 bi

Beth Koike
De São Paulo

O mercado brasileiro de ensino
encerrou o ano movimentando
cerca de R$ 2,4 bilhões em aquisi-
ções. Este é o montante investido
somente por Anhanguera, Abril
E d u c a ç ã o, Estácio e Kroton, segun-
do levantamento feito pelo Va l o r .
Trata-se do maior volume já nego-
ciado em compras de empresas no
setor de ensino no país pelo menos
desde 2007, quando os grupos de
educação começaram a abrir o ca-
pital. De lá para cá, o valor investi-
do em fusões e aquisições pratica-
mente quadruplicou de tamanho.

Levando-se em consideração o
número total de fusões e aquisi-
ções em ensino (incluindo-se em-
presas de capital fechado), foram
feitas 27 transações em 2011, se-
gundo a consultoria KPMG. Desse
total, cerca de 20 envolveram em-
presa de capital aberto. Não é pos-
sível informar o valor total dos ne-
gócios, pois há operações cujos
termos não foram divulgados.

O setor deverá continuar regis-
trando fusões e aquisições em
2012. “Há espaço para consolida-
ção nos ensinos fundamental e
médio e também em sistemas de
e n s i n o”, diz Luís Motta, sócio da
KPMG. O recorde anual deu-se em
2008, com 53 negócios. Várias em-

presas abriram o capital em bolsa e
foram às compras. “Mas foram ne-
gócios com volumes financeiros
menores. Não havia transações tão
relevantes como, por exemplo, a
da Kroton”, diz Motta.

Em 2011, o valor recorde de
transações foi puxado pela minei-
ra Kroton que comprou por R$ 1,3
bilhão a Unopar (Universidade do
Norte do Paraná), que tem como
chamariz o status de líder do seg-
mento de ensino a distância. Essa
operação, comandada pelo presi-
dente da Kroton, Rodrigo Galindo,
foi a maior já fechada na história
do setor de educação no país. Ta-
manha aposta por parte da Kro-
ton, cujo principal acionista é o
fundo americano Advent,  é o po-
tencial do mercado de ensino a
distância que pode dobrar de ta-
manho em cinco anos.

Outra transação de destaque foi
a da Anhanguera, que pagou R$
510 milhões pela Uniban — uma
das últimas grandes faculdades de
São Paulo que ainda não haviam
sido vendidas. Com a aquisição, a
faculdade controlada pelo fundo
de private equity Pátria fincou pé
no mercado paulistano, conside-
rado o mais rentável do país.

A Anhanguera é o maior gru-
po de ensino do país, com 292
mil alunos. Mas a Kroton encos-
tou na líder ao levar a Unopar e

hoje ocupa a segunda posição,
com 264 mil estudantes. O mer-
cado nacional de educação supe-
rior tem 5,3 milhões de alunos,
sendo que 75% estão matricula-
dos em faculdades particulares.

A forte movimentação no setor
de educação também foi motiva-
da, a partir de 2010, pela retomada
dos investimentos da britânica
Pe a r s o n e da brasileira Abril Edu-
c a ç ã o. Ambas estavam atuando de
forma tímida no país e desembol-
saram quantias importantes para
adquirir dois sistemas de ensino
(apostilas). Em julho de 2010, a
Abril Educação adquiriu o Anglo
por R$ 717 milhões. Dez dias de-
pois, a Pearson anunciou a compra
dos sistemas de ensino da SEB
(COC, Dom Bosco e Pueri Domus)
por R$ 888 milhões. Com o Anglo,
a Abril Educação foi à bolsa, levan-
tou R$ 317 milhões e fechou mais
quatro aquisições em 2011, que
somaram R$ 279 milhões.

Em dezembro, a Pearson anun-
ciou a compra, por meio de sua
editora Penguin, de 45% da Com -
panhia das Letras. Com a compra
de uma das editoras brasileiras
mais renomadas, a Pearson poderá
integrar os negócios de educação e
literatura. Uma das ideias é am-
pliar o acervo da biblioteca virtual
da Pearson com obras da Compa-
nhia das Letras.

Fonte: KPMG e empresas
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Companhias realizaram 817 negócios
De São Paulo

No ano passado, foram reali-
zadas 817 transações de fusões e
aquisições em 42 setores da eco-
nomia brasileira. Esse volume
representa um crescimento de
12,5% em relação ao registrado
em 2010, segundo pesquisa rea-
lizada pela consultoria KPMG.

“É um número recorde que foi
impulsionado pelo bom desem-
penho da economia brasileira e

pela retomada dos investidores
estrangeiros nos três primeiros
trimestres ”, disse Luís Motta, só-
cio da KPMG.

O setor de tecnologia da in-
formação foi o que mais regis-
trou transações, com 90 negó-
cios fechados no ano passado.
Na sequência vieram os setores
de telecomunicações e mídia; e
mercado imobiliário.

Para este ano, porém, as expec-
tativas são menos otimistas. A

KPMG avalia que não haverá tan-
tos negócios por causa do cená-
rio econômico internacional.
“No último trimestre, já percebe-
mos uma desaceleração nos in-
vestimentos estrangeiros, que
deve impactar no resultado ge-
ral. A expectativa é que o número
de transações em 2012 seja supe-
rior aos 726 negócios de 2010,
mas inferior às 817 operações fe-
chadas no ano passado”, expli-
cou o sócio da consultoria. (BK)
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Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 9 jan. 2012, Empresas, p. B6.




