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Aviação TAM aumenta participação
no mercado, mas fatia da Gol encolhe

Ocupação de
aviões é a mais
alta em 12 anos
Alberto Komatsu
De São Paulo
Ao dar prioridade à rentabilidade, em busca do melhor equilíbrio entre oferta e demanda,
TAM e Gol, aumentam as taxas de
ocupação dos aviões. A performance das duas maiores companhias aéreas do país ajudou o setor a registrar taxa média de
75,57% nos voos domésticos e de
82,80% nos voos internacionais
em setembro — as maiores taxas
para o mês desde 2000, início da
série histórica da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).
A taxa média de ocupação dos
aviões da TAM, em setembro, ficou em 78%, um aumento de
13,59 pontos percentuais ante o
mesmo período do ano passado.
Na Gol, o aproveitamento das aeronaves foi de 73,31%, uma expansão de 3,4 pontos percentuais.
“Com esses números, com certeza a TAM está registrando os
melhores resultados na disputa
pelos passageiros. A Gol pode
estar sofrendo um impacto de
competitividade”, diz o especialista em aviação da Coppe/UFRJ,
professor Elton Fernandes.
A busca por rentabilidade
também afeta a capacidade das
companhias aéreas brasileiras
em voos internacionais. Na média do setor, o recuo de oferta é
de 2,12% de janeiro a setembro,
na comparação anual. Apenas
em setembro, a oferta de assentos teve redução de 2,66%.
A taxa média de ocupação dos
aviões em voos ao exterior, levando-se em conta apenas setembro, é de 82,80%, a melhor
performance desse indicador
para o período desde 2000.
Os dados da Anac para setembro também mostraram efeitos
distintos nas duas maiores aéreas do país, no que se refere à

participação de mercado — enquanto a TAM aumentou sua fatia, a Gol viu a sua encolher.
Considerando-se apenas a Gol, a
participação encolheu 5,34 pontos
percentuais, para 33,55%, ante setembro de 2011. É também a menor fatia da companhia desde junho de 2006, quando a Gol, com
cinco anos de atividade até então,
ultrapassava pela primeira vez a
barreira dos 30%, para 35,05%.
“Se a Gol continuar caindo, o
que a gente poderá observar é
uma substituição do segundo
maior competidor no mercado”,
acrescenta Fernandes.
Na TAM, a fatia de 40,81% no
mercado doméstico no mês passado representou um ganho de 2,55
pontos percentuais ante os 38,26%
de igual mês de 2011. Este último
foi o desempenho mais fraco da
TAM em participação de mercado
para um mês de setembro.
As participações somadas das
duas no mercado doméstico, de
74,36% — a TAM com 40,81% e a
Gol, 33,55% — é a menor para esse
mês desde 2006, segundo a Anac,
que fornece esse tipo de dado em
seu site a partir de 2006. Há seis
anos, a fatia combinada das duas
rivais era de 87,87% (ou 51,69% para TAM e 36,18% para Gol).
A demanda doméstica da Gol
recuou 7,15% e a da TAM teve expansão de 14,83% no mês passado,
nas comparações anuais. A oferta
de assentos das duas encolheram
11,46% e 5,17%, respectivamente.
O setor teve crescimento médio de
fluxo de passageiros de 7,65%, com
redução de 2,13% na oferta.
Segundo a Anac, a demanda
combinada de Gol e TAM mostrou
crescimento de 3,84% em setembro, ante igual mês de 2011. Juntas, Avianca, Azul e Trip (estas duas
últimas em processo de fusão)
mostraram crescimento de 33,7%,
na mesma base de comparação.

Em busca de rentabilidade, empresas diminuem oferta e aumentam taxas de ocupação, mas TAM se sai melhor que a Gol, com expansão da demanda em setembro

Receitas auxiliares têm desaceleração
Rose Jacobs
Financial Times
O crescimento da receita das
companhias aéreas com taxas de
bagagem, programas de fidelidade e outros extras desacelerou
em 2012, sugerindo que o setor
terá de encontrar novos produtos se quiser que as “receitas auxiliares” continuem reforçando
a lucratividade.
As receitas com outros itens
que não a venda de passagens subiram 11% este ano, para US$ 36,1
bilhões — cerca de 5% da receita
total das companhias aéreas no
mundo —, segundo mostra uma
pesquisa encomendada pela
Amadeus, uma provedora de serviços de Tecnologia da Informação para indústria da aviação.
Isso se compara a um crescimento de 43% de 2010 para
2011. A desaceleração foi liderada por uma queda das receitas
auxiliares nas grandes companhias aéreas, que contribuem

com cerca de um terço do total
global. Parte dessa redução se
deveu a uma nova forma de algumas companhias registrarem
as receitas, mas os viajantes também parecem ter ficado mais
conscientes em relação às taxas
de bagagem, diminuindo o número de malas ou aderindo a
programas de seus cartões de
crédito que reduzem ou eliminam as sobretaxas.
“Nos Estados Unidos, o crescimento potencial basicamente já
foi alcançado”, afirma Holger
Taubmann, diretor de distribuição da Amadeus. “Mas veremos
um crescimento firme fora do
mercado americano, embora a
partir de uma base menor.”
As companhias aéreas latinoamericanas geraram o maior aumento das receitas auxiliares nos
12 meses até o início de outubro,
um acréscimo de 30% sobre o mesmo período anterior, embora elas
também tenham contribuído com
a menor parcela do total global.

Entre as empresas aéreas europeias — incluindo as de serviços
plenos e as de baixo custo — o crescimento foi de 12%, em comparação a quase 20% um ano antes.
“A situação é um pouco parecida com a da economia chinesa.
Ela perdeu força, mas ainda estamos falando de um crescimento
saudável”, afirma Taubmann.
As receitas auxiliares são interessantes não só por sua capacidade de reforçar o faturamento.
Como muitos dos produtos e
serviços que entram na categoria auxiliar — dos assentos mais
espaçosos ao lado de saídas de
emergência ao embarque antecipado — têm poucos custos
atrelados, grande parte das receitas adicionais caem direto no
resultado final do balanço.
Num setor em que as margens
operacionais são muito pequenas, isso pode fornecer um estímulo significativo à lucratividade. Mas Douglas McNeill, um
analista da Charles Stanley, diz
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dos US$ 439,7 milhões que Wall
Street esperava. Grande parte da
queda da receita decorreu da venda de restaurantes para franqueados, ou seja, a companhia não inclui mais as vendas desses pontos
de venda em sua contabilidade.
O Burger King disse que até
30 de setembro 95% de seus restaurantes eram controlados por
franqueados; a meta é chegar
aos 100% em algum momento.
A receita orgânica, que exclui o
impacto cambial e das alterações
nas franquias, ficou estagnada.
Na região que engloba a Europa, Oriente Médio e África, o
Burger King registrou expansão
das vendas de 1,8% nos restaurantes estabelecidos, conduzido

Curtas
IPO do Atacadão
O grupo Carrefour chegou a registrar ontem a maior alta no índice CAC 40 de Paris, das ações mais
negociadas da bolsa francesa, depois de a revista “Veja” informar,
na edição desta semana, que a varejista estaria preparando uma
oferta pública inicial de ações da
rede Atacadão. O valor da oferta
chegaria a R$ 10 bilhões, segundo
a revista. As ações subiram 1,3 %
pela manhã, mas fecharam em
queda de 0,65% — o CAC caiu
0,76% ontem. Procurado, o Carrefour no Brasil informa que não comenta rumores.

Alto giro na Amil

Hess, CEO do Burger King, diz que as vendas nos restaurantes abertos há pelo menos um ano dão sinais de melhora
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O lucro líquido do Burger King
caiu 83% no terceiro trimestre,
depois que a segunda maior rede
de lanchonetes do mundo vendeu mais pontos de vendas para
franqueados como parte de um
esforço de recuperação. Mas os
resultados superaram as expectativas de Wall Street. A firma de
private equity que tem o controle
majoritário da rede, a 3G Capital,
vem trabalhando para devolver o
brilho à coroa do Burger King
desde que o adquiriu em 2010.
Além de anunciar a maior ampliação no cardápio desde sua
criação e uma campanha publicitária cheia de celebridades no
segundo trimestre, a companhia
vem mudando para um modelo
de negócios em que as lojas são
totalmente controladas pelos
franqueados, para com isso reduzir despesas gerais e melhorar
as margens de lucro.
O esforço de recuperação da 3G
ocorre em meio a um aumento da
competição nos Estados Unidos. A
Taco Bell introduziu novos e populares itens no cardápio, como as
“cantina bowls” [um prato à base
de saladas], e a Wendy’s vem tentando se transformar em uma rede
de lanchonetes mais sofisticada. O
McDonald’s está registrando um
crescimento lento, após anos dominando seus rivais, e está empenhado em sua promoção “Dollar
Menu”, para melhorar os resultados em uma economia difícil.
Além disso, as tradicionais redes
de lanchonetes estão competindo
cada vez mais com um novo tipo
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de rede, como a Panera Bread e a
Chipotle Mexican Grill, que oferece comida de maior qualidade por
um pouco mais de dinheiro.
O Burger King, que até recentemente se concentrava em atrair
os consumidores mais jovens que
gostam de “junk food”, disse que
as novas ofertas estão ajudando a
atrair mais mulheres e clientes
com 55 anos ou mais, sem afastar
os fãs do lanche “Whoppers” e
das batatas fritas. Steve Wiborg,
presidente das operações norteamericanas, disse que a rede está
se beneficiando dos novos cardápios, como os milk shakes de frutas, os frappés de café e as saladas
especiais. “Isso tudo é um negócio novo para nós”, disse Wiborg.
O Burger King, cuja sede fica em
Miami e que tem mais de 12.600
pontos de venda, disse que a receita global nas lojas abertas há pelo
menos um ano cresceu 1,4% no terceiro trimestre. Nos Estados Unidos e Canadá, o crescimento foi de
1,6%. Mas a taxa de expansão foi
menor que no mesmo período do
ano passado — houve redução no
número de clientes que gostam de
fazer seu dinheiro valer mais. Wiborg diz que o Burger King é hoje
menos dependente dos itens mais
baratos de seu cardápio do que
McDonald’s e Wendy’s.
Bernardo Hees, CEO do Burger
King, disse que as vendas nos restaurantes abertos há pelo menos
um ano estão dando sinais de
melhora no quarto trimestre.
Nos três meses até 30 de setembro o lucro líquido caiu para
US$ 6,6 milhões. Isso se compara
aos US$ 38,8 milhões, apurados
no ano passado.
A receita caiu 26% para US$
451,1 milhões, mas ficou acima
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Burger King muda operação e lucro cai 83%

que as companhias aéreas deveriam priorizar o aumento dos
ganhos com as vendas de passagens, por meio de uma maior
disciplina na capacidade e no
planejamento de rotas.
Os altos preços do petróleo incentivaram mais as companhias
aéreas a aumentar os preços das
passagens, acrescenta ele — o
que ajuda a explicar por que a
parcela das receitas auxiliares na
receita total caiu um pouco.
Taubmann acredita que a chave
para um maior crescimento nos
mercados em desenvolvimento está em ofertas “mais prazerosas”.
“Acho que até agora os serviços auxiliares têm sido vistos pelos consumidores como uma punição.”
Segundo ele, algumas companhias
estão tentando mudar isso, Ele cita
a decisão da Air Berlin de permitir
aos clientes comprar “currywurst”
— um prato alemão — à bordo por
€ 10,90. A companhia registrou
mais de 200.000 pedidos
no ano passado.

pelo crescimento de dois dígitos
registrado na Rússia. O desempenho no sul da Europa foi mais
fraco, por causa da crise econômica, disse a companhia.
Na América Latina e Caribe, as
vendas cresceram 2,7%. Na região
do Pacífico Asiático, houve queda
de 2,2%, por fraco desempenho
na Austrália e na Coreia do Sul.
Além de revitalizar sua imagem
em casa, o Burger King está se voltando cada vez mais para o mercado internacional. A companhia firmou acordos para crescer na China e na Rússia, através de parcerias
com franqueados. Ao longo do último ano, o Burger King abriu a
vasta maioria das novas lojas na
Europa, Oriente Médio e África.

Os resultados da Burger King
Worldwide no terceiro trimestre
são os segundos divulgados depois que ela voltou ser negociada
na Bolsa de Valores de Nova York
em junho. Como parte de um negócio complexo de abertura de
capital do Burger King, a 3G vendeu uma participação minoritária na rede à Justice Holdings, sediada em Londres e criada especificamente para investir em outra companhia, a 3G Capital, que
através da venda mais do que recuperou os US$ 3,26 bilhões que
pagou pelo Burger King. A Justice
concordou em ficar com suas
ações do Burger King por pelo
menos um ano. (Tradução de Mario Zamarian)

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 30 out. 2012, Empresas, p. B4.

As ações da Amil Participações
registraram ontem um volume incomum de negociações, terminando o pregão da BM&FBovespa
com a com maior movimentação
do dia. O papel fechou ontem com
um giro de R$ 696,4 milhões, acima do segundo posto ocupado
pelas ações preferenciais da Petrobras. A estatal movimentou R$
430,5 milhões na bolsa. Os acionistas da Amil aguardam a oferta
pública de aquisição que a UnitedHealth (nova controladora da
Amil) vai realizar para dar o direito de retirada aos investidores por
conta da aquisição da operadora.

Projeções para Renner
Analistas da Raymond James,
Goldman Sachs e HSBC esperam
que o resultado da Renner no
terceiro trimestre revele uma recuperação das vendas mais rápida do que era esperado. Na média, eles preveem crescimento de
10% nas vendas das lojas abertas
há mais de um ano, puxada por
fatores como boa gestão de estoque e coleção acertada. Os números serão divulgados hoje.

