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Empre s a s

CSN aumenta preços
A Cia. Siderúrgica Nacional (CSN)
vai elevar os preços de três tipos de
aço entre 6% e 8% a partir do dia 12,
seguindo o mesmo caminho da Usi -
minas. A concorrente fez reajustes
de 6,10% a 7,95% em 1o de março. A
mudança na tabela de preços é feita
pela segunda vez no ano. Desde on-
tem, a ArcelorMittal passou a vender
com aumentos de 4,9% a 7,32%, se-
gundo informações de clientes. Em
janeiro, as três siderúrgicas já aplica-
ram reajustes de 3,5% a 8%.

Arteris lucra mais
A concessionária de rodovias Arte -
ris (ex-OHL Brasil) registrou um
lucro de R$ 106,7 milhões no
quarto trimestre de 2012, avanço
de 2% em relação a um ano antes.
O número foi influenciado por
melhora operacional. Foi registra-
do faturamento de R$ 874,8 mi-
lhões, 5,7% mais na comparação.
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Est rat é g i a Cresce venda de passagens rodoviárias pela web, em meio à alta dos bilhetes aéreos

Sites investem no uso de ônibus
Alberto Komatsu
De São Paulo

Um novo grupo de empreen-
dedores surge no Brasil, com o
encarecimento das passagens aé-
reas e enquanto Gol e TA M prota -
gonizam movimento de redução
de oferta de voos. São jovens en-
tre 20 e 30 anos, pouco dinheiro
no bolso, mas que começam a
chamar a atenção de investido-
res. Do segundo semestre para cá,
lançaram pelo menos três sites de
venda de passagens rodoviárias.

Os fundadores perceberam
que parte dos consumidores da
classe C, que havia tomado gos-
to pelo avião, retorna para o ôni-
bus. Quando esse consumidor
compara os preços das passa-
gens, não pensa duas vezes.

Levantamento do Valor Data,
com dados do Índice de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA) do
Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), mostra que os
preços das passagens aéreas acu-
mularam alta de 26% em 2012.

Apenas no quarto trimestre, o
aumento foi de 14,42%, ante igual
período de 2011. Em janeiro, o rea-
juste no preço dos bilhetes aéreos é
de 19% na comparação anual. Nas
passagens rodoviárias, cujo preço
é regulado pela Agência Nacional
de Transportes Terrestres (ANTT) ,
o último reajuste concedido foi de
2,8%, em julho do ano passado.

“Vou bastante para Curitiba. Te-
nho deixado de ir de avião e vou de
ônibus por conta do aumento de
preço. Estou migrando do setor aé-
reo para o rodoviário”, afirmou Ri-
cardo Pinto, um dos fundadores
do site Chegue.Lá. No ar desde
agosto de 2012, o Chegue.Lá traça
rotas e mostra os ônibus que o
usuário deve pegar. A fase de ven-
da de passagens está em desenvol-
vimento e deve estrear em breve.

O Chegue.Lá é um dos 20 finalis-
tas de um processo de seleção da
aceleradora de novos empreendi-
mentos Wyra, do grupo Telefônica.
As 10 finalistas receberão um

aporte de R$ 100 mil da Wyra, que
em contrapartida pode ficar com
até 15% do capital da empresa.

“A venda de passagem rodoviá-
ria pela internet é uma necessida-
de. O mercado rodoviário é extre-
mamente representativo. Por mais
que tenha sido pressionado pelas
aéreas, ainda vende 140 milhões
de passagens por ano, sendo 85%
nos guichês”, disse o diretor de
marketing e um dos três sócios do
Brasil by Bus, Breno Moraes.

O site recebeu investimento in-
ferior a R$ 10 mil e foi colocado no
ar em novembro de 2011. Até o fim
deste ano, Moraes estima um volu-
me de vendas de R$ 3,5 milhões, ou
300 mil passagens. O Brasil by Bus,
assim como os demais sites, ga-
nham uma porcentagem, não re-
velada, sobre cada passagem ven-
dida. Em cinco anos, a projeção al-
cança negócios de R$ 27 milhões.

O Brasil by Bus conta com o
apoio da aceleradora Aceleratech,
uma parceria com a Escola Supe-
rior de Propaganda e Marketing
(ESPM) e investidores. Em média, a
Aceleratech investe R$ 20 mil em
novos empreendimentos e passa a

ter 10% das empresas. “Temos con-
versado com alguns fundos, esta-
mos em fase de negociação. So-
mente pela aceleradora já falamos
com 15 investidores”, afirmou

Para a 1001 e para a Itapemi-
rim, esses sites são uma forma de
ganhar escala na venda de passa-
gens pela internet. Há dois anos e
meio, o grupo JCA, dono da 1001
e da Cometa, entre outras, resol-
veu investir nas vendas on-line.

O JCA e três sócios criaram a J3,
que integra o sistema de venda
de passagens de 25 viações no
país, criando um sistema muito

parecido com o das aéreas, o GDS
(Global Distribution Systems).
“O Brasil ainda é um país rodo-
v i á r i o”, diz Antunes. Segundo ele,
mais 10 empresas de ônibus po-
derão aderir à J3 até abril.

Antunes conta que, em média, a
venda de passagens pela internet
responde por 10% das vendas to-
tais de uma companhia. Em três
anos, ele acredita que o percentual
pode se consolidar em 30%. O JCA
investiu R$ 150 mil para lançar um
aplicativo para smartphones e ta-
blets de venda de passagens de to-
das as empresas do grupo.

“Não é concorrência na nossa vi-
são. Pretendemos estar no máxi-
mo possível de vendas eletrônicas.
A gente vê com bons olhos”, afir-
mou o diretor de tecnologia da in-
formação do grupo Itapemirim,
Douglas Cola. Segundo ele, nos úl-
timos dois anos e meio a venda da
Itapemirim pela internet cresceu
30 vezes. “Temos horários de ôni-
bus em que as 46 poltronas já saem
com todos os assentos vendidos
pela internet”, acrescenta.

O passagemrodoviaria.info.br
entrou em operação em outubro
de 2012, conta um dos fundado-
res, Henrique Rangel. Até o fim de
2013, ele estima volume de negó-
cios de até R$ 15 milhões. “Essa fase
meio complicada do setor aéreo
acabou trazendo mais consumi-
dores para o ônibus”, disse Rangel.
O nome do site está em processo
de mudança para embarcou.com

O site veterano de passagens
rodoviárias é o netviagem, em ati-
vidade desde 2005. Foi criado pe-
lo grupo mineiro G&M Soluções,
que responde por 35% da emissão
de passagens em rodoviárias do
país. Segundo o diretor-executivo
da G&M Soluções, Alberto Gracia-
no Ribeiro, o investimento na
netviagem foi de R$ 6 milhões.

“Minha previsão é a de que al-
guns sites não terão muito suces-
so, até pelo nossa posição de líder
de mercado, estamos muito à
frente. Vão surgir muitas empre-
sas, mas elas não vão ter muito
sucesso não”, disse Ribeiro.
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Breno Moraes, sócio do Brasil by Bus, criado no fim de 2011: projeção de movimentar R$ 27 milhões em cinco anos

Engenharia e
tecnologia em

suas obras

MAIS DE 40 ANOS DE
PARCERIAS COMOS
NOSSOS CLIENTES NO
BRASIL E NOMUNDO.

AGORACOMNOVO
ENDEREÇOEMSÃOPAULO.
AV. BRIG. FARIA LIMA, 3477
ED. PÁTIO VICTORMALZONI
16º ANDAR - TORRE SUL

www.veirano.com.br
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