
A Gol Linhas Aéreas continua a
apertar o cinto para melhorar as
margens de lucro, diante da en-
trada de novas concorrentes no
mercado brasileiro de aviação.
Agora é a vez de fechar as salas
VIPs nos aeroportos internacio-
nais de Curitiba e de Porto Ale-
gre. A partir do dia 24 de março
os clientes da companhia só te-
rão à disposição os serviços no
Galeão (RJ) e em Cumbica (SP).

Embora não tenha informado
oficialmente aos clientes, a em-
presa diz que as mudanças são
decorrentes da queda na procu-
ra pelas salas.

Economia
No mercado, porém, comenta-
se que a companhia presidida
por Constantino Júnior quer é
economizar. “No último ano a
Gol teve aumento nos seus cus-
tos por conta da compra da
Webjet e agora busca formas de
recompor sua margem”, dizem
osanalistas Bruno Novaes e Feli-
pe Sanches, da Lafis.

A medida também pode ser
mais um sinal da estratégia da
Gol focada nos clientes de clas-

se média. “Nos últimos anos, o
padrão de demanda da aviação
mudou muito, com um ganho
cada vez maior de peso do con-
sumidor emergente”, diz Felipe
Queiroz, analista da Austin Ra-
ting. E sala VIP não é uma priori-
dade para esse público. Tanto é
assim que o acesso foi aberto a
todos, mas é pago pelos clientes
que não possuem os os cartões
de fidelidade nas categorias Ou-
ro e Diamante. A empresa afir-
ma que a mudança é permanen-
te e não uma ação promocional.

A busca das companhias aé-
reas por custos menores e mar-
gens maiores tem a ver com a
ascensão de empresas cujo per-
fil é a simplificação dos servi-
ços para a cobrança de tarifas
mais baratas, como a Azul.Nos
últimos quatro anos, a participa-
ção de Gol e Tam no número de
passageiros embarcados caiu
de 92,8% para 78,6%. “Elas ti-
veram que enfrentar uma con-
corrência com a qual não esta-
vam acostumadas”, afirma
Queiroz, da Austin. ■

A sueca Saab acredita ter um
trunfo a mais na concorrência
de atualização da Força Aérea
Brasileira, que prevê a compra
de 36 jatos. A fabricante de
aviões está prestes a fechar acor-
do de venda de 22 caças Gripen
ao governo da Suíça. “Estamos
realisticamente otimistas com
os dois processos”, afirmou o
presidente-executivo da com-
panhia, Hakan Buskhe.

De acordo com o executivo, o
Brasil deve bater o martelo so-
bre a compra dos caças ainda es-
te ano. Disputam com o Gripen
o modelo Rafale, da francesa
Dassault, e o F-18 Super Hor-
net, da Boeing.

Na Suíça, o caça Gripen ven-
ceu em licitação o caça francês
e o Eurofighter, construído pela
BAE Systems. Agora, o resulta-
do da licitação passará por refe-
rendo na Suíça - a população lo-
cal terá de chancelar a compra
dos novos aviões. A votação
acontecerá no ano que vem.

O Gripen já é utilizado nas
Forças Armadas da África do
Sul, Tailândia, Hungria e Repú-
blica Checa. Agora, a Saab ten-
ta convencer o governo india-
no a desistir da compra de 126
Rafales. “Algumas pessoas do
governo têm sérias restrições
aos jatos da Dassault”, disse
Buskhe. “A decisão final ainda
não foi tomada e estamos dis-
postos a oferecer mais vanta-
gens à Índia”.

A Saab também mantém pro-
postas de venda dos caças Gri-
pen para os governos da Dina-
marca e da Holanda, informou
Buskhe. ■ Bloomberg
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RESULTADO

Queiroz Galvão Exploração e Produção tem
lucrode R$ 23,9 mi no quarto tri de 2011

EDUCAÇÃO

Oxford University Press quer ampliar
rede de escolas de idiomas no Brasil

Antonio Milena

Força Aérea do país deve
escolher modelo de
jato militar ainda este ano

Saab diz estar
otimista sobre
fornecimento
de caças
ao Brasil

Divulgação

Gol fecha
salas VIPs
na tentativa
de melhorar
as margens

A QGEP Participações - braço de exploração e produção de petróleo do
Grupo Queiroz Galvão, registrou lucro líquido de R$ 23,9 milhões no
quarto trimestre de 2011 - valor 106,4% maior que no mesmo período
de 2010. Já a receita líquida totalizou R$ 289 milhões em 2011 e R$ 83,1
milhões no quarto trimestre, respectivamente. O lucro líquido totalizou
R$ 92,1 milhões em 2011, comparado a R$ 148 milhões em 2010.

PILOTOS

A Oxford University Press, departamento da universidade inglesa,
investiu para trazer ao Brasil uma rede para escolas de idiomas.
Trata-se da Achieve Languages, que apesar de recém-lançada,
já conta com 30 unidades em nove estados brasileiros. Mas a meta
estabelecida pela Achieve Languages é bem mais ambiciosa: quer
atingir 110 escolas até março de 2013 em todo o território nacional.

Fabricante sueca
também está
participando de
licitações nas
Forças Aéreas da
Índia, Holanda
e Dinamarca

Empresa cria
programa de licença
não remunerada

A Gol colocou em prática um
programa de licença não
remunerada para seus pilotos.
Pelo projeto, os 1.800 pilotos
da companhia poderão ter o
contrato de trabalho suspenso
pelo período de um ano. Apesar
de estar em funcionamento
desde 6 de março, o plano só
veio a público agora. Segundo
a empresa, a operação é normal
e está relacionada ao período
de baixa temporada do mercado.
Em nota oficial divulgada por
meio de sua assessoria, a Gol
afirmou que o programa de
licenças foi tomado como forma
de não alterar o quadro de
funcionários. Segundo a empresa
“a indústria sinaliza uma
tendência de retomada das
margens operacionais, depois de
um ano com extrema volatilidade
no cenário macroeconômico
internacional e competição no
mercado interno principalmente
durante o primeiro semestre.”

Empresa nega que novidades tenham a ver com questão financeira, mas mercado vê mudanças
como forma de enfrentar o crescimento da concorrência. Participação caiu no último ano

ATERRISSAGEM

Nos últimos anos, Gol e Tam têm perdido participação 
para companhias menores
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 16 mar. 2012, Primeiro Caderno, p. 23




