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Av i a ç ã o Associação entre Azul e
Trip será julgada nesta quarta-feira

Cade pedirá
fim de “code
s h a r e” p a ra
Trip e TAM
Juliano Basile
De Brasília

Para aprovar a associação entre
Tr i p e Azul, o Conselho Adminis-
trativo de Defesa Econômica (Ca-
de) deve determinar o fim do
acordo de compartilhamento de
voos (“code share”) entre Trip e
TA M . A restrição foi sugerida pela
Superintendência-Geral do órgão
antitruste e deve ser seguida pelos
conselheiros no julgamento que
está marcado para amanhã.

Segundo o Va l o r apurou, re-
presentantes das empresas já te-
riam concordado em desfazer o
compartilhamento de voos en-
tre Trip e TAM. A associação en-
tre Azul e Trip aéreas foi realiza-
da em 28 de maio de 2012, data
próxima ao prazo final para que
as operações pudessem ser noti-
ficadas ao Cade pela antiga Lei
de Defesa da Concorrência (Lei
nº 8.884, de 1994).

Pela antiga lei, as companhias
podiam, primeiro, fazer a fusão e,
depois, notificar o Cade à espera
da aprovação. Dezenas de em-
presas fizeram a notificação de
fusões e aquisições no fim de
maio para aproveitar os últimos
dias em vigência da antiga lei e
garantir, na prática, a realização
de seus negócios antes da apro-
vação prévia do órgão antitruste.

O negócio entre Trip e Azul re-
sultou na criação da terceira
maior empresa do setor aéreo
nacional, atrás de TAM e Gol.

A Superintendência só foi in-
formada de que havia um acor-
do de “code share” entre TAM e
Trip em setembro de 2012. Ini-
cialmente, as empresas alega-
ram que fizeram tratativas para
fazer o acordo, mas que o mes-
mo ainda não havia se concreti-
zado. Depois, admitiram o “code
s h a r e”. A Superintendência con-
siderou “g r av e” a omissão do
acordo às autoridades.

“Trata-se, sem dúvida, de con-
duta grave, uma vez que a infor-
mação falsa inicialmente apre-
sentada poderia induzir as auto-
ridades a informação equivoca-
da ao desconsiderar elemento

crucial para a análise antitruste:
a existência de acordo de com-
partilhamento de voos entre
uma das requerentes (a Trip) e
uma das duas empresas líderes
no mercado de aviação civil bra-
sileiro (TAM)”, diz o parecer assi-
nado pelo superintendente-ge-
ral do Cade, Carlos Ragazzo.

Por causa da omissão dessa
informação, a Trip pode ser mul-
tada pelo Cade em valor ainda a
ser definido.

No entendimento do Cade, os
acordos de “code share” podem
prejudicar a competição no se-
tor, pois levam as empresas a ter
menos interesse em explorar no-
vas rotas e aumenta a possibili-
dade de coordenação de fre-
quência de voos e tarifas entre
distintas empresas. “A probabili-
dade de que possam produzir
efeitos anticompetitivos não de-
ve ser negligenciada”, continua o
parecer. Segundo a Superinten-
dência, com a associação entre
Azul e Trip, “a manutenção de tal
acordo poderia desestimular a
concorrência no setor aéreo”.

Por outro lado, a união dessas
duas companhias resultaria nu-
ma concentração calculada em
até 14% pelo Cade. É bem menos
do que o percentual da TAM e da
Gol, que estaria em torno de
40%, segundo os estudos feitos
pelo órgão antitruste.

“O presente ato de concentra-
ção (associação entre Trip e
Azul) representa o crescimento
de uma concorrente menor, que,
com essa operação, pode ter
mais condições de concorrer
com as líderes, ofertando, entre
outros benefícios, malha ampla
e interligada, com grande inser-
ção regional”, concluiu a Supe-
rintendência do Cade.

Na quarta-feira, os conselhei-
ros ainda devem discutir um
prazo para que o “code share”
entre Trip e TAM seja desfeito.
Para a Superintendência, o acor-
do de compartilhamento de vo-
os deveria ser extinto em dois
anos. Agora, caberá ao conselho
definir se vai seguir esse prazo
ou se vai impor outro.

CLAUDIO BELLI/VALOR

Sanovicz, presidente da Abear, diz que proposta da Anac “ofende o ambiente regulatório” e pode reduzir oferta

Novas regras da Anac sob ataque
De Brasília

Companhias aéreas atacaram
duramente, em audiência pública
realizada ontem, os novos critérios
da Agência Nacional de Aviação
Civil (Anac) para a redistribuição
de slots (autorizações de pousos e
decolagens) em aeroportos priori-
tários. O primeiro perde-e-ganha
dos slots obedecendo os novos cri-
térios deverá ocorrer apenas em
2014, segundo a agência.

O presidente da Associação
Brasileira das Empresas Aéreas
(Abear), Eduardo Sanovicz, disse
que a proposta da Anac “ofende o
ambiente regulatório” e pode re-
duzir a oferta. Para ele, há riscos
de inversão do “movimento con-
sistente e ordenado” de queda
das tarifas nos últimos anos.

Um dos pontos mais criticados
foi a inclusão da pontualidade co-
mo critério para a redistribuição
de slots. Hoje, é levado em conta
somente o índice de regularidade,
que reflete o número de voos can-
celados. Pelas novas regras, as ope-
rações com atrasos também serão
contempladas na análise da Anac.

“Isso nos preocupa bastante”,
disse Carlos Ebner, diretor no
Brasil da Iata, a entidade inter-
nacional que reúne grandes em-
presas aéreas. Ele fez questão de
frisar que atrasos são “inaceitá -
veis” para os passageiros, mas às
vezes ocorrem por problemas
alheios às companhias, como

nevoeiros e tempestades. Um
exemplo citado foi a falta de
energia no aeroporto de Brasília,
no sábado, que provocou cance-
lamentos e atrasos em cascata.
“Por isso, consideramos mais in-
teressante que a pontualidade
seja tratada por um comitê, não
como norma”, disse o represen-
tante da TAM, Marcelo Dezem.

A Anac diz que já expurga dos
cálculos de pontualidade das aé-
reas voos afetados por adversida-
des climáticas, mas as compa-
nhias têm dúvidas de como esse
sistema é aplicado e temem pa-
gar a conta indevidamente.

Hoje, somente aeroportos to-
talmente saturados — como Con-
gonhas — têm regras para a dis-
tribuição de slots, com a exigên-
cia de um índice de regularidade
de 80%. Quando há mudanças, a
cada cinco horários redistribuí-
dos, quatro vão para empresas
que já atuam naquele aeroporto
e um vai para “novos entrantes”.

Para a superintendente de regu-
lação econômica da Anac, Danielle
Crema, o processo não estimula a
eficiência no setor: nunca se sabe
quando haverá redistribuição de
slots, a regra é uniforme para to-
dos os aeroportos e dificulta a en-
trada de competidores. Além dis-
so, há excesso de burocracia, en-
quanto o procedimento requer
agilidade. “É algo semelhante a um
processo licitatório, com a habili-
tação de empresas, por exemplo”,

ilustrou Danielle, defendendo as
mudanças propostas pela agência.

Os novos critérios valerão para
aeroportos coordenados — aque -
les com saturação parcial, duran-
te períodos do dia, como o início
da manhã e o fim da tarde — e os
índices serão definidos por ter-
minal. Precisará respeitar o míni-
mo de 75% de pontualidade e 80%
de regularidade. Em Congonhas,
a exigência sobe para 80% e 90%,
respectivamente. A distribuição
dos slots ocorrerá anualmente e
valerá para duas temporadas di-
ferentes: de verão e de inverno.

Até a aprovação das novas re-
gras pela diretoria colegiada da
Anac e a construção de um banco
de dados com indicadores das
aéreas, a repartição dos slots
ocorrerá somente em 2014, disse
Danielle. Ela garantiu que a Anac
buscou as “experiências exitosas
do exterior” para propor as novas
regras e defendeu a inclusão do
critério de pontualidade.

O advogado José Gabriel Assis
de Almeida, representando a car-
gueira Cargolux, criticou o fato
de que os slots estarão garantidos
apenas por períodos de seis me-
ses: “Isso gera insegurança e difi-
culdade na previsão dos serviços
oferecidos”. Outras duas empre-
sas do setor de transporte de car-
gas manifestaram o temor de
eventuais restrições de horário às
suas operações em aeroportos co-
mo Viracopos (SP). (DR)

Quanto
TAM e Gol
vão perder
Daniel Rittner
De Brasília

As novas regras que o governo
propôs para redistribuir “slots”
(horários de pousos e decolagens)
em Congonhas devem reduzir a
presença da TA M e da Gol no aero-
porto. Simulações das empresas
aéreas e de especialistas do setor
indicam que cada uma tende a
perder de 16 a 18 slots por dia. Ho-
je, a TAM (incluindo a controlada
Pa n t a n a l ) e a Gol têm 232 e 212 au-
torizações diárias, em média. Jun-
tas, elas somam 94% dos slots dis-
poníveis para a aviação comercial.

Não é só isso: a oferta poderá
ser reduzida em cerca de 500 mil
assentos por ano em Congonhas.
O aeroporto recebeu 16,7 mi-
lhões de passageiros em 2012,
volume só inferior ao de Guaru-
lhos (SP) e do Galeão (RJ).

O raciocínio é simples. TAM e
Gol usam, em Congonhas, aerona-
ves para 174 passageiros (o A320
da Airbus) e 187 passageiros (o
737-800 da Boeing). A Azul/Trip,
provável maior beneficiada pela
mudança de regras na distribuição
de slots, opera com aeronaves da
Embraer (de 106 a 118 assentos) e
da ATR (entre 48 a 70 passageiros).

“Haverá uma redução da quan-
tidade de assentos ofertados”, diz
o professor Elton Fernandes, da
Universidade Federal do Rio de Ja-
neiro (UFRJ), que prevê um enxu-
gamento de 3% a 7%. “O aeroporto
perderá receita e os passageiros
deixarão de ter oportunidades de
conexão. Congonhas não tem a
vocação de aeroporto regional.”

Enquanto as regras anunciadas
pela Anac — e ainda em consulta
pública — são gerais, critérios es-
pecíficos valerão para Congonhas.

O presidente da Associação Bra-
sileira das Empresas Aéreas
(Abear), Eduardo Sanovicz, afirma
que a entidade não é contra uma
revisão das normas para os slots no
aeroporto paulistano. Mas sugeriu
iniciar as discussões pela amplia-
ção do número de movimentos
autorizados por hora. Eram 48,
mas diminuíram progressivamen-
te até 34 após o acidente com o voo
3054 da TAM, em julho de 2007,
que teve 199 vítimas fatais.

“Congonhas tem espaço para
crescer, respeitando as condições
de segurança”, diz Jorge Leal de
Medeiros, professor da Escola Po-
litécnica da USP. Ele prevê que
TAM e Gol vão perder cada uma,
mantidas as atuais configurações
de malha aérea, pelo menos 100
slots semanais. Se houver amplia-
ção das operações, novos concor-
rentes poderão entrar no aero-
porto sem que haja redução da
oferta pelas duas maiores empre-
sas do mercado, segundo Leal.

Delta espera obter lucro no primeiro trimestreRAMIN TALAIE/BLOOMBERG

Ed Bastian, presidente da aérea, prevê margem operacional de 2,5% a 3,5%

Dow Jones

A Delta Air Lines espera atingir
entre janeiro e março o primeiro
lucro para o período desde 2000,
disse o presidente Ed Bastian, em
reunião com investidores ontem.

A segunda maior companhia
aérea dos Estados Unidos em
tráfego projeta margem opera-
cional de 2,5% a 3,5% no primei-
ro trimestre e estima um cresci-
mento de 4,5% a 5,5% na receita
de cada passageiro por milha
viajada (RPM, na sigla em in-
glês), afirmou Bastian em confe-
rência do J.P. Morgan sobre Avia-
ção, Transportes e Defesa.

A capacidade da Delta, cuja se-
de é em Atlanta, cairia de 2% a 3%
nos primeiros três meses do ano,
sobre um ano antes, e o custo por
passageiro, excluindo combustí-
veis, subiria de 6% a 7%.

A última vez em que a Delta
lucrou nos sazonalmente fracos
três meses até março foi em
2000, quando o custo com com-
bustível era de US$ 0,62 por ga-
lão. Neste trimestre, o custo do
combustível está em US$ 3,25
por galão, o que representa
US$ 2 bilhões a mais que no pri-
meiro trimestre de 2000.

A Delta, que possui um plano
de reestruturação de US$ 1 bi-
lhão para diminuir despesas
operacionais, informou que os
custos de cada passageiro por
milha viajada, excluindo com-
bustíveis, subirão na primeira
metade do ano, para diminuir
nos seis meses seguintes. O obje-
tivo de longo prazo é manter es-
ses custos entre a estabilidade e
alta de 2%, disse Bastian.

A Delta, que no ano passado
comprou uma refinaria perto da

cidade de Filadélfia (Pensilvânia,
EUA), experimentou alguns pro-
blemas ao reiniciar as operações
e elevar a produção no local. O
furacão Sandy também não aju-
dou, acrescentou Bastian. A uni-
dade opera com 75% da capaci-
dade neste trimestre e ainda tem
dificuldades para deixar o pre-
juízo, segundo o executivo. Se
trabalhasse com a capacidade
total, a refinaria poderia ter lu-
crado US$ 60 milhões. A Delta
espera obter de US$ 75 milhões
a US$ 100 milhões em ganhos
para a instalação no trimestre
encerrado em junho.

Para reduzir os custos de com-
bustível, a Delta está comprando
óleo bruto Bakken, mais barato,
do Estado de Dakota do Norte,
transportado por trilhos até a
refinaria da Filadélfia, o que ge-
ra economias significativas so-

bre o preço do petróleo Brent
que costumava adquirir. Bastian
disse que a empresa recebeu o
primeiro embarque de óleo bru-
to Bakken em fevereiro e espera
envios mais regulares a partir da
metade do ano.

A Delta acredita que o plano,
anunciado no mês passado pela
AMR, controladora da American
Airlines, para a fusão com a US
Airways é bom para o setor, pois
trará uma melhor disciplina de
capacidade, prática que levou a
maior parte das companhias aé-
reas ao lucro nos últimos três
anos, ao obrigá-las a retirar rotas
não lucrativas e adaptar o tama-
nho de aviões para a demanda.

Segundo Bastian, o setor per-
manecerá muito competitivo,
mesmo com quatro grandes em-
presas comandando uma gran-
de fatia do mercado.

Curtas

Lucro da M. Dias Branco
A fabricante cearense de mas-

sas e biscoitos M. Dias Branco fe -
chou o quatro trimestre de 2012
com lucro líquido R$ 133,2 mi-
lhões, uma alta de 18% em rela-
ção a igual período do ano ante-
rior. A receita líquida da empre-
sa foi de R$ 919,7 milhões, um
aumento de 21,5%.

Farfetch recebe aporte
Com receita anual de US$ 129

milhões, a varejista on-line de mo-
da Fa r f e t c h recebeu um aporte de
US$ 20 milhões da Condé Nast In-
ternational, empresa que atua no
mercado editorial multimídia, e
dos fundos de capital de risco Ad-
vent Venture Partners, Index Ven-
tures e e.ventures.

Cortes na Latam
A Latam, holding da fusão entre

LAN e TA M , informou que realizou
38 demissões em três aeroportos
brasileiros no fim de semana. Se-
gundo a holding, as dispensas re-
presentam 1% de sua estrutura nos
aeroportos internacionais de São
Paulo (Cumbica), do Rio de Janei-
ro (Galeão) e de Foz do Iguaçu.

va l o r .com.br

Calçados
O fundador da fabricante e
varejista de calçados Arezzo,
Anderson Birman, deixou o cargo
de diretor-presidente da
companhia. Seu filho, Alexandre
Birman, atual diretor vice-
presidente de operações, assumirá
o comando da empresa, segundo
comunicado divulgado ontem.

Demissões
O Ministério Público do Trabalho
(MPT) da 1ª Região enxergou nas
demissões que a Gol fez neste fim
de semana de 850 funcionários
da Webjet uma “a f ro n t a ” à
Justiça. Os empregados já haviam
sido dispensados em novembro,
mas uma liminar judicial
determinou a sua recontratação.

Greve na TAP
Trabalhadores da companhia
aérea TAP entregaram ontem ao
governo português um aviso de
greve entre os dias 21 e 23 de
março. De acordo com a
imprensa de Portugal, foram oito
sindicatos que enviaram o
documento para protestar contra
cortes salariais.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 5 mar. 2013, Empresas, p. B3.




