
Em janeiro de 2013, a Delta Airli-
nes vai transferir para São Paulo
seu escritório comercial para a
América Latina e Caribe. Atual-
mente, a estrutura funciona na se-
de da companhia aérea em Atlan-
ta, nos Estados Unidos, onde tam-
bém está seu principal hub. A ini-
ciativa tem como objetivo fortale-
cer as alianças que mantém na re-
gião, incluindo a Gol, na qual a
Delta adquiriu 3% de participa-
ção acionária no fim do ano passa-
do, uma operação que movimen-
tou US$ 100 milhões.

A companhia americana tam-
bém possui parcerias com a Ae-
roméxico e na Aerolineas Argen-
tinas. Juntos, América Latina e
Caribe respondem por algo en-
tre 6% e 7% da movimentação
de passageiros da companhia. A
empresa não informa quanto fa-
tura na região.

A mudança de endereço tem
como justificativa o aumento de
20% no faturamento na região
nos últimos dois anos. Graças à
aliança com a Gol, por exemplo,
a empresa conquistou cerca 40%
de participação do mercado brasi-
leiro. A Delta espera crescer en-
tre 2% e 3% na divisão América
Latina e Caribe em 2013.

Participação na Gol
Apesar de estar mais perto da
parceira brasileira, a compa-
nhia descarta aumentar sua par-
ticipação na Gol. “Estamos satis-
feitos com os moldes de nossa
aliança, que reforça nossa pre-
sença no mercado brasileiro”,
disse o uruguaio Nicolas Ferri,
vice-presidente para a América
Latina e Caribe da companhia e
que comandará o escritório que

está sendo preparado na Vila
Olímpia, na capital paulista. Va-
le lembrar que a companhia ad-
quiriu, em meados deste ano,

4,17% da Aeroméxico, opera-
ção que movimentou US$ 65 mi-
lhões. Ferri não informou se a
Delta pretende repetir a estraté-
gia de compra de pequenas par-
ticipações acionárias em atuais
ou futuras parceiras na região.
“Estamos muito felizes com os
resultados financeiros na re-
gião”, desconversou.

Hoje, a companhia tem 35
voos diários que ligam a região
com os Estados Unidos, sendo
cinco deles diários a partir do Bra-
sil. por aqui, a companhia ofere-
ce voos diretos aos EUA a partir
de São Paulo, Rio de Janeiro e Bra-
sília. Nem a lentidão no aumento
da infraestrutura aeroportuária
no Brasil provoca desânimo na
companhia. “Por estar presente
no país, esperamos poder contri-
buir com o governo na busca de
soluções”, diz o executivo.

A Delta diz ser a única compa-
nhia americana a manter um vi-
ce-presidente residente na

América Latina. Esta é uma pos-
tura adotada pela companhia
em outras regiões — o vice-pre-
sidente de vendas da Europa
mora em Paris e um executivo
de igual patamar comanda as
operações asiáticas a partir de
Tóquio, explicou Ferri.

Lucro e compra de aviões
No terceiro trimestre, a Delta ob-
teve lucro líquido de US$ 1,05 bi-
lhão, quase duas vezes maior
que os US$ 549 obtidos no mes-
mo período do ano passado. A
empresa teve faturamento glo-
bal de US$ 9,9 bilhões.

A Delta deve escolher ainda
este ano o fornecedor de aviões
para renovar sua frota regio-
nal. A companhia aérea deve
comprar até 70 aparelhos que
tenham capacidade para cerca
de 80 passageiros. A fabrican-
te canadense de aviões Bombar-
dier e a brasileira Embraer dis-
putam o contrato. ■

HOTELARIA

Um dia após o setor de energia
ser penalizado pelo anúncio do
valor das indenizações, que fi-
cou em R$ 20 bilhões e em linha
com as estimativas mais pessi-
mistas do mercado, a AES Tietê
e a Eletropaulo divulgam hoje,
após o fechamento do mercado,
resultados divergentes.

Do lado negativo, a Eletro-
paulo deve mostrar lucro líqui-
do 96,1% inferior, totalizando
R$ 13,5 milhões e reflexo, princi-
palmente, da revisão tarifária,
do aumento das despesas com
pessoal e dos maiores preços da
energia no mercado spot.

Na aposta da Ágora Corretora,
o Ebitda (lucro antes de juros,
impostos, depreciação e amorti-
zação) vai totalizar R$ 178,6 mi-
lhões, enquanto a receita líqui-
da deve cair para R$ 2,5 bilhões,
com queda de 72,2% e 2,1%, res-
pectivamente.

Dados do BRASIL ECONÔMICO,
mostram que em 2012, a empre-
sa já soma perdas de R$ 3,87 bi-
lhões em seu valor do mercado.
Com a perda a AES Eletropaulo
viu seu valor de mercado cair
de R$ 6,61 bilhões para R$ 2,74
bilhões.

Do lado positivo está a AES
Tietê, que segundo previsão da
Ágora Corretora, deve mostrar
um lucro líquido de R$ 236 mi-
lhões, alta de 3,3% ante o mes-
mo período do ano anterior.

“O resultado deve ser neutro
e vai se beneficiar do aumento
do preço médio da energia elé-
trica no trimestre, compensan-
do parcialmente a queda dos vo-
lumes relacionados ao contrato
com a Eletropaulo”, opina o
analista José Cataldo. Na opi-
nião da corretora, a receita líqui-
da deve atingir R$ 542 milhões,
alta de 4,5%, enquanto no mes-
mo sentido, o Ebitda pode so-
mar R$ 415,9 milhões. ■

A Comissão Europeia deve libe-
rar uma fatia de espectro de rá-
dio que dará às companhias de
telefonia móvel e internet mais
capacidade para lançarem servi-
ços sem fio de quarta geração
(4G), mais velozes.

O anúncio significa que 120
megahertz adicionais de espec-
tro estarão disponíveis para ser-
viços 4G a partir de 2014, como
parte do mais recente esforço
para acomodar a alta acentuada
do uso desse tipo de serviço por
aparelhos móveis.

O espectro de rádio, emprega-
do por todas as tecnologias sem
fio para enviar e receber infor-

mações, está cada vez mais lota-
do, porque a demanda das tele-
comunicações móveis se soma
às necessidades da TV e rádio
no uso de um recurso que tam-
bém serve aos serviços de emer-
gência e às comunicações milita-
res. Estimativas setoriais apon-
tam para 26% de crescimento
anual no tráfego de dados dos
aparelhos móveis, até 2015. De

acordo com a Cisco Systems, fa-
bricante de equipamentos para
redes, o volume de tráfego de
dados móveis na União Euro-
peia deve subir mais de 90% ao
ano pelos próximos cinco anos.

As comunicações móveis 4G
de alta velocidade permitem o
uso de serviços que requerem
tráfego pesado de dados, como
videoconferência. ■ Reuters

Cosentino fecha contrato com 227 hotéis

O Grupo Cosentino, multinacional espanhola líder na produção e
distribuição de bancadas de quartzo e outras pedras naturais, instalou
seus produtos, desde de janeiro de 2012, em 107 hotéis ao redor
do mundo e confirmou que fornecerá para outros 227 novos hotéis
ao longo do próximo ano. Desde o início deste ano, a multinacional
de Almeria teve um volume de negócios de ¤ 1,5 milhões com a sua
área de negócios “Diversia”, que engloba projetos de hotéis.

Delta transfere para o Brasil
escritório para América Latina
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Empresas ganham capacidade para serviços 4G na Europa
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 6 nov. 2012, Empresas, p. 17.




