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Demanda aérea doméstica cai 1% em janeiro
Av i a ç ã o
A l b e r to
De São Paulo

A demanda por viagens aéreas
domésticas recuou 1,04% em ja-
neiro, na comparação anual, se-
gundo a Agência Nacional de Avia-
ção Civil (Anac). Foi o pior resulta-
do para esse indicador no mês de
janeiro desde 2003, quando o
fluxo de passageiros transporta-
dos teve queda de 7,5%. Também
foi a primeira variação mensal

negativa após 43 meses consecu-
tivos de resultados positivos.

Em linha com a redução de ofer-
ta que tem sido protagonizada por
Gol e TA M desde meados do se-
gundo trimestre de 2012, a oferta
de assentos no mercado domésti-
co teve redução de 6,87% em janei-
ro, diante de igual mês de 2012.

A estratégia de Gol e TAM de ob-
ter mais rentabilidade, por meio
do aumento da taxa média de ocu-
pação dos aviões, contribuiu para
que esse índice ficasse em 79,39%
em janeiro, um crescimento de

4,68 pontos percentuais sobre o
mesmo período do ano passado. É
o melhor indicador desde 2000,
início da série histórica da Anac.

O fluxo de passageiros em vo-
os internacionais, entre as com-
panhias aéreas brasileiras, no en-
tanto, cresceu 9,56% no mês. A
oferta de assentos nos voos ao ex-
terior teve aumento de 20,39%
em janeiro, na comparação
anual. E a taxa média de ocupa-
ção dos aviões foi de 76,93%, um
recuo de 7,6 pontos percentuais
em relação a janeiro de 2012.

A Av i a n c a e a  Tr i p registraram
as maiores taxas de crescimento
de demanda doméstica em janei-
ro, na comparação anual, de
33,74% e 29,09%, respectivamente.
As duas companhias fazem parte
do grupo de empresas de médio
porte que permanecem com au-
mento de frota e de oferta.

Gol e TAM já anunciaram que a
estratégia de readequação de
oferta vai se estender pelo menos
até o primeiro semestre deste
ano. Diante disso, a Avianca viu
sua participação de mercado do-

méstico se situar em 6,27% em ja-
neiro, aumento de 1,63 ponto
percentual na comparação anual.
A fatia da Trip ficou em 5,31%, au-
mento de 1,24 pontos percentual
na mesma base de comparação.

Na Azul, a participação de
mercado em janeiro se situou em
11,07%, um crescimento de 1,28
ponto percentual. A participação
de mercado da Gol ficou pratica-
mente estável, em 34,30%, ante
34,12% de janeiro de 2012. A fatia
da TAM foi de 42,50%, uma alta
de 1,78 ponto percentual.

Para Air France,
cenário é incerto

REMY DE LA MAUVINIERE/AP

Spinetta, CEO da Air France, diz que prejuízo operacional diminuiu em 2012, mas melhorias podem não persistir neste ano

Andrea Rothman
B l o o m b e rg

A Air France reduziu o prejuí-
zo operacional no ano passado,
após cortar postos de trabalho, e
informou não haver certeza de
que a melhoria persistirá em
2013, provocando a maior queda
de suas ações em três meses.

O prejuízo operacional caiu pa-
ra € 300 milhões em 2012, contra €
353 milhões um ano antes em um
momento em que a Air France está
demitindo 3,3 mil funcionários e
congelando sua oferta de assentos
para elevar as tarifas. Flutuações
nos preços dos combustíveis, a si-
tuação da economia e do comércio
mundial poderão inviabilizar a re-
cuperação neste ano, informou a
transportadora com sede em Paris.

Jean-Cyril Spinetta, trazido de
volta ao cargo de CEO em 2011 na
esteira de uma queda nos lucros,
está eliminando um total de 5 mil
empregos na operação francesa e
outros 1,3 mil na unidade holan-
desa, de menor porte. A oferta
cresceu apenas 0,6% no ano, aju-
dando a elevar a receita unitária
(por assento), uma medida que é
reflexo das tarifas, em 5,9%.

As ações da chegaram a perder
até 8,6% na sexta-feira, na maior
queda desde 15 de novembro,
após subir 3,1% no início do pre-
gão. O papel fechou o dia cotado
a € 7,77, queda de 6,69%. Em
2012, as ações valorizaram 76%.

Analistas previam um prejuízo
operacional de € 331 milhões,
com base em 14 estimativas com-
piladas pela Bloomberg. O pre-

juízo líquido aumentou de € 809
milhões para € 1,19 bilhões de-
pois que o custo do combustível
aumentou 14%, para € 7,44 bi-
lhões, e de a companhia aérea ter
contabilizado € 471 milhões em
despesas de reestruturação.

“O cenário econômico em
2012 foi medíocre, mas a capaci-
dade [oferta de assentos] foi bem
administrada e foi graças a isso
que conseguimos elevar a receita
da unidade”, disse o diretor fi-
nanceiro, Philippe Calavia, acres-
centando que “o contexto é de-
masiado incerto” para fazer pre-
visões sobre lucros em 2013.

A dívida líquida foi reduzida em
€ 500 milhões no ano, para € 6 bi-
lhões e os custos unitários caíram
0,9% no quarto trimestre (a preços
constantes). Spinetta está procu-
rando cortar despesas e endivida-
mento novamente, neste ano, com
o plano “Transform 2015”. A restri-
ção de capacidade também persis-
tirá e a empresa planeja aumentar
o número de assentos oferecidos
em não mais do que 1,5%, disse ele.

A Air France-KLM está tentan-
do rechaçar avanços de empresas
como a EasyJet no mercado euro-
peu de curta distância e, compe-
tindo com a British Airways, a
Lufthansa e rivais do Golfo, entre
elas a Emirates, com sede em Du-
bai, em rotas de longa distância.

A companhia baixou suas tari-
fas em 58 rotas desde fevereiro.
Vendidas sob a marca “MiNi”, as
passagens são até € 20 mais bara-
tas que o preço normal, mas não
dão direito a acumular milhas e
transporte gratuito de bagagem

de mão. A companhia também
consolidou a maioria de suas
operações regionais, designan-
do-as com a sigla HOP!, com uma
frota de 98 aeronaves.

No mercado intercontinental,
Spinetta selou um acordo de “co -
d e - s h a r e” (compartilhamento de
voos) com a Etihad, de Abu Dhabi,
em 8 de outubro. Esse acordo po-

derá ser um precursor para que a
terceira maior companhia aérea
do Golfo eventualmente passe a
compor a aliança mundial Sky-
Team, da Air France, disse Calavia.
A Virgin Atlantic Airways também
poderá tornar-se membro do gru-
po, depois que a Delta Air Lines ne -
gociou a compra de uma partici-
pação de 49%, por € 360 milhões

de euros, em dezembro, disse ele.
As principais operadoras eu-

ropeias, que estão em fase de
consolidação que decolou com a
fusão da Air France com a KLM
em 2003, necessitam maior inte-
gração para manter sua impor-
tância no setor e “defender nos-
sos interesses comuns”, disse Spi-
netta. (Tradução de Sergio Blum)

Educação Redução no número de franqueados e alunos acontece em momento de expansão do mercado

Com novo dono, rede Yázigi encolhe
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Na ponta do lápis
Dados da escola de inglês Yázigi e de seu controlador, Grupo Multi

Desempenho do Yázigi

2011 (janeiro) 2013 (fevereiro) 2014 (fim do ano)*

420 391 500

Dados do Grupo Multi

Fundação
1987,  pelo empresário Carlos Martins

Bandeiras
Wizard, Yázigi, Skill, Alps e Quatrum 
(idiomas) e Microlins, Bit Company, 
SOS, People  (profissionalizantes) e 
Smartz (reforço escolar)

Faturamento em 2012
R$ 380 milhões, uma alta de 25% 
sobre o ano anterior

Total

168 mil 156 mil 200 milAlunos

Escolas Unidades em empresas Unidades em colégios

302

57 61

293

45 53

400

50 50

Beth Koike
De São Paulo

Dois anos após a aquisição pelo
Grupo Multi, o Yá z i g i perdeu fran-
queados e alunos. No começo de
2011, quando a transação avalia-
da em R$ 100 milhões foi concluí-
da, havia 420 unidades do Yázigi
espalhadas pelo país. Hoje são
391, uma vez que vários franquea-
dos desistiram do negócio. Nesse
mesmo período, o número de alu-
nos caiu de 168 mil para 156 mil,
segundo dados do Grupo Multi.

A redução no tamanho da ope-
ração chama atenção em um mo-
mento em que as escolas de in-
glês tornaram-se alvo de investi-
dores e o setor caminha exata-
mente no sentido oposto, com
crescimento. Entre 2009 e 2012,
escolas concorrentes como Wise
Up e CNA, por exemplo, cresce-
ram 40% e 53%, respectivamente.
O próprio Yázigi foi comprado
com recursos do Kinea, fundo de
private equity do Itaú, que adqui-
riu 20% do capital do Multi por

R$ 200 milhões em 2010.
Os motivos que levaram os do-

nos das escolas Yázigi — muitos
deles com mais de 20 anos de
franquia — a abandonar a tradi-
cional rede de idiomas criada pela
família de Ricardo Young (verea-
dor pelo PPS em São Paulo) são os
mais variados — passando por
problemas comerciais, financei-
ros, pedagógicos e até religiosos.

A reportagem do Va l o r con -
versou com vários deles e com o
fundador do Multi, Carlos Mar-
tins, e fica evidente um forte

choque de cultura entre duas
empresas, com filosofias e práti-
cas comerciais totalmente dis-
tintas. “Desde o começo fui bas-
tante transparente com os fran-
queados. Disse que ia replicar as
nossas técnicas comerciais no
Yázigi. Quando assumi sabia do
enorme desafio, porque havia
uma acomodação no Yázigi, que
estava em sua terceira geração e
terceirizou a gestão”, disse o fun-
dador do Multi.

Em seu projeto de expansão
após a compra da rede, o Multi
previu a abertura de mais escolas
em regiões onde já havia unidades
Yázigi. Aos franqueados já estabe-
lecidos, foi oferecida a possibilida-
de de abrir uma filial, mas em con-
dições contratuais diferentes das
que estavam em vigor para as uni-
dades antigas. Passou-se a exigir,
por exemplo, que as novas escolas
tivessem pelo menos 350 alunos
no primeiro ano de atividades, em
um cronograma crescente em que
no quarto ano exige-se cerca de
700 estudantes. O dono da escola
é obrigado a comprar o volume de
livros correspondente à meta de
alunos mesmo que não tenha
atingido essa quantidade de ma-
trículas. O franqueado paga R$
250 por cada livro de inglês, que é
revendido aos estudantes.

Nos contratos antigos, os fran-
queados adquiriam o material
didático na mesma proporção
do número de matriculados.
Quem não aderiu à proposta de
expansão do Multi, acabou ga-
nhando um concorrente na área
onde antes atuava sozinho.

Sobre as novas condições con-
tratuais, disse Martins: “Essa cláu-
sula é uma forma de estimular o
franqueado a crescer e não ficar
acomodado. Nós fazemos uma
projeção da demanda das praças
e se a gente percebe que foi sub-
dimensionado mudamos.”

Outra reclamação é que o
Multi queria obrigar os alunos a
comprar material didático adi-
cional. “Por exemplo, o aluno do
nível Básico I tinha que comprar
os livros dos níveis Básicos I e II
ao mesmo tempo”, disse um
franqueado que abandonou a
bandeira Yázigi após 20 anos de
parceria. Martins disse que de-
sistiu dessa ideia, que classificou
como “estratégia pedagógica”.

Os ex-franqueados alegam que
a qualidade pedagógica sempre
foi um dos diferenciais da marca,
mas que foi posta em risco. “O Yázi-

gi sempre foi uma das melhores es-
colas de idiomas. Demitiram toda
a equipe pedagógica. Agora, é uma
relação mercadológica”, disse ou-
tra fonte que deixou a rede e abriu
uma escola com marca própria. O
fundador do Multi informou que
manteve os “talentos” que ocupa-
vam cargos estratégicos, mas que
nas demais funções não haveria
sentido manter “duas pessoas para
abrir a mesma porta.”

A lista de reclamações inclui
ainda acusações de cobrança ile-
gal, como envio de boleto venci-
do com cobrança de multas e
uso indevido de verba de marke-
ting — os franqueados pagam
uma parte das ações de marke-
ting de suas marcas. “Quando
enxergamos uma oportunidade,
não deixamos passar. Por isso,
fechamos o patrocínio do São
Paulo. Mas os franqueados do

Yázigi reclamaram que não fo-
ram consultados”, disse Martins.

As queixas chegaram até a
questões religiosas. Após a aqui-
sição, ex-franqueados contam
que começaram a receber folhe-
tos dentro dos livros pregando a
doutrina mórmon ou material
publicitário ofertando livros de
autoajuda. O fundador do Multi,
Carlos Martins, é mórmon.

“O Yázigi é uma escola laica e
não tem cabimento pregar qual-
quer religião. O ‘s a n t i n h o’ [folhe -
to] recomendava ligar para um
0800 para ganhar um Livro de
Mórmon ou de dicas de autoaju-
da. Não bastasse, o número de te-
lefone que constava no ‘s a n t i n h o’
era da Wizard, escola concorren-
t e”, disse um ex-franqueado.

“Não fazíamos divulgação re-
ligiosa. Mas não posso negar
que trabalho a favor da família.

Dava uma cortesia para o livro
dos 10 princípios de como man-
ter a família unida. Os franquea-
dos do Yázigi se mostraram con-
tra a cortesia e parei de mandar.
As nossas outras nove marcas re-
cebem essa cortesia, sem proble-
mas”, afirmou Martins.

Há franqueados, no entanto,
que veem esses episódios como
típicos de um período de transi-
ção. “Ocorreram vários proble-
mas, sim, e também reclamei
muito. Mas agora, com a chega-
da do novo CEO, já percebemos
mudanças positivas”, disse Rena-
to Andrade, franqueado há 30
anos do Yázigi e que foi indica-
do pelo Multi para conversar
com a reportagem. Em setem-
bro, o Multi anunciou a contra-
tação de um novo CEO, Giovanni
Giovannelli, que antes era da Al -
lis, empresa de serviços e tercei-
rização de mão de obra da G P.

A presidente da Associação Bra-
sileira de Franchising (ABF), Cristi-
na Franco, disse que a entidade
não recebeu reclamações. “Em
processos de consolidação, há um
choque de culturas. Isso é fato. O
Yázigi é uma marca de 60 anos e o
Multi é mais novo e mais agressivo
c o m e r c i a l m e n t e”, disse Cristina.

A fim de recuperar mercado, o
Multi montou um plano de ex-
pansão. A companhia planeja
chegar a 500 unidades Yázigi até
o fim de 2014. No ano passado, o
faturamento foi de R$ 380 mi-
lhões e o Ebitda (lucro antes de
juros, impostos, depreciação e
amortização) de R$ 170 milhões,
com margem de cerca de 45%.

TNT Mercúrio
é colocada
à venda
E n t re g a s
Fabio Pupo
De São Paulo

O grupo holandês de logística
TNT colocou a unidade brasileira
de operações domésticas, cha-
mada de TNT Mercúrio, à venda.

Conforme antecipou na sexta-
feira o Valor PRO, serviço de in-
formações em tempo real do Va -
lor , os funcionários da compa-
nhia já foram informados da de-
cisão pela direção da empresa. A
unidade de operações interna-
cionais da TNT no Brasil será
mantida pelo grupo holandês.

Uma fonte ligada ao assunto
chegou a dizer que a empresa
brasileira de logística JSL (antiga
Júlio Simões Logística) estaria
negociando a compra. Procura-
da, a companhia negou.

A TNT já havia anunciado que
pretendia vender ativos no Brasil
e na China no dia 18, em meio a
sua divulgação de resultados. O
objetivo é se desfazer de ativos
fora da Europa para melhorar os
números globais da companhia.
No quarto trimestre de 2012,
houve prejuízo de € 148 milhões.
No mesmo período de 2011, a
perda foi de € 173 milhões.

A venda dos ativos acontece
após a rival americana UPS ter de-
sistido da oferta de compra de
US$ 6,2 bilhões feita por toda a
TNT, por impedimentos de órgãos
reguladores da União Europeia.

Curtas

Unidas emite debêntures
A locadora de veículos Unidas

vai emitir R$ 120 milhões em
debêntures de cinco anos. Os re-
cursos serão usados para o pa-
gamento da Best Fleet, locadora
adquirida em janeiro por R$ 185
milhões e que atua no segmento
c o r p o r a t i v o.

Herbalife faz recall
A Herbalife anunciou, na sex-

ta-feira, um recall voluntário de
alguns lotes da mistura para sha-
kes “Instant Healthy Meal Nutri-
tional”. A etiqueta informa que o
produto é livre de leite, mas con-
tém traços de proteínas lácteas.

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: Valor Econômico, São Paulo, 25 fev. 2013, Empresas, p. B4.




