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Empresas | Serviços

Abear recorre à Dilma para rever proposta de slots

DANIEL WAINSTEIN / VALOR

Manoel Amorim, presidente da Abril Educação: sistemas de ensino e dívida menor contribuíram para o resultado

Av i a ç ã o
Bruno Peres
De Brasília

Em reunião com a presidente
Dilma Rousseff, o presidente da
Associação Brasileira das Empre-
sas Aéreas (Abear), Eduardo Sano-
vicz, defendeu a revisão da pro-
posta feita pela Secretaria de Avia-
ção Civil (SAC) de redistribuição
anual de slots (autorizações de
pousos e decolagens) no Aeropor-
to de Congonhas, em São Paulo. O
assunto foi discutido durante en-
contro ocorrido na manhã de on-
tem no Palácio do Planalto.

“Inserimos isso na agenda de
d i á l o g o”, disse Sanovicz. “Enten -
demos que o papel da Anac como
regulador está correto [ao propor
novas regras para distribuição de
slots]. Achamos incorreto [a pro-
posta de redistribuição anual de
slots feita pela SAC]. Entendemos

que a proposta da Anac é mais
a d e q u a d a”, acrescentou.

Anac e SAC promovem duas
consultas públicas com propostas
de mudanças diferentes na redis-
tribuição de slots, mas que têm
objetivo de conviver no futuro.

Pela Anac, a mudança será nos
critérios de avaliação para uma
empresa manter seus “slots” em
operação, com a inclusão da
pontualidade. Atualmente, é le-
vada em conta a regularidade.

Após essa avaliação da Anac, a
SAC planeja distribuir os “slots”
de aeroportos com grande de-
manda — como Congonhas —
uma vez por ano, usando o crité-
rio de participação de mercado,
conforme a política do governo
de estimular a aviação regional.

Pelo critério da SAC, uma em-
presa nova (“e n t r a n t e”) em um
aeroporto pode ficar com “slots”
das maiores companhias, desde
que opere um voo entre uma ca-

pital e uma cidade secundária.
Como alternativa, a associação
das empresas aéreas defende o
aumento no número de pousos
e decolagens no aeroporto da
capital paulista.

Sanovicz informou ainda não
ter solicitado à presidente a redu-
ção do preço de querosene, res-
ponsável, segundo ele, por 43%
do preço em média das passagens
aéreas, mas que “a proposta é re-
ver a fórmula de precificação em
um debate técnico envolvendo
órgãos técnicos adequados, fun-
damentalmente a Petrobras”.

Ao resumir as propostas apre-
sentadas à Dilma, ele disse que a
agenda trata de “como criar os
instrumentos para dobrar o nú-
mero de brasileiros com acesso
ao sistema aéreo nos próximos
oito anos”. No ano passado, o se-
tor atingiu a marca de 100 mi-
lhões de pessoas transportadas
no país. A Abear estima que esse

volume passe a 200 milhões de
passageiros em 2020.

“Esse país passou de 33 mi-
lhões para 100 milhões de pas-
sageiros de 2002 a 2012. Em dez
anos, o preço médio da tarifa aé-
rea veio de R$ 470 para R$ 280.
Para continuar esse processo é
necessário um conjunto de me-
didas bastante delicadas, técni-
cas, tecnológicas, que não se de-
cide sem que todos os envolvi-
dos construam um acordo, res-
peitadas as origens de cada um”,
afirmou Sanovicz.

Ele avaliou positivamente o
encontro. “Ela [Dilma] reagiu de
forma que nos agradou bastan-
te, vai debater internamente nas
estruturas de governo a forma
de conduzir cada um dos temas
e voltaremos a conversar num
prazo bastante rápido com os
órgãos técnicos que estão deba-
tendo o assunto.” Colaborou Al-
berto Komatsu, de São Paulo)

Lucro da Abril Educação dobra para R$ 100 milhões
Educação
Beth Koike
De São Paulo

A Abril Educação encerrou o úl-
timo trimestre do ano passado
com lucro líquido de R$ 67 mi-
lhões, o que representa um au-
mento de 16% quando comparado
ao mesmo período de 2011. Levan-
do-se em consideração o acumula-
do do ano, o lucro mais que do-
brou, atingindo R$ 100,1 milhões.

Essa expansão é consequência
de um aumento na receita dos sis-
temas de ensino (Anglo, pH, Maxi e
Geo), que têm margens maiores. A
margem Ebitda desse segmento
na companhia varia de 40% a 65%.
A receita da área teve alta de 84%
entre outubro e dezembro e 40%
nos 12 meses, devido a aquisições e
crescimento orgânico.

O Ebitda (lucro antes de juros,
impostos, depreciação e amorti-
zação) no quarto trimestre foi de

R$ 148,6 milhões, alta de 20%.
“Crescemos em um segmento

que têm maiores margens e me-
nor sazonalidade”, disse Manoel
Amorim, presidente da Abril
Educação, referindo-se aos siste-
mas de ensino. Uma de suas prin-
cipais metas é diversificar as fon-
tes de faturamento da compa-
nhia, para não depender tanto da
venda de livros didáticos das edi-
toras do grupo, Ática e Scipione.
No último trimestre de 2012, as
editoras representavam 79% da
receita líquida da empresa, ante
84% no mesmo período de 2011.
A busca pela diversificação do ne-
gócio foi uma das razões para a
Abril Educação comprar a rede de
escolas de inglês Wise Up no mês
passado, por R$ 877 milhões.

A receita líquida total da Abril
Educação somou R$ 883,5 mi-
lhões no ano passado, uma alta
de 14%. Desse percentual, 10% é
referente à expansão orgânica.
No trimestre, a alta foi de 8%.

Outro fator que contribuiu po-
sitivamente para o desempenho
foi a redução do prejuízo financei-
ro líquido, que no acumulado do
ano somou R$ 33,6 milhões, uma
redução de 45% quando compara-
do a 2011. “Com o IPO em julho de
2011, nossa dívida teve uma queda
expressiva. Pagamos R$ 350 mi-
lhões de dívida. Com a queda da
taxa Selic, nosso endividamento
foi ainda menor”, disse Amorim.

A receita das escolas e cursos
preparatórios cresceu 10% no tri-
mestre e 44% no acumulado do
ano. Boa parte dessa expansão de-
veu-se às aquisições de pH e ETB.
Essa divisão de negócio representa
10% da receita da empresa.

Já o segmento de livros escola-
res, que ainda é o mais importante
para a empresa, cresceu apenas 3%
no trimestre e manteve-se estável
no ano. O motivo é que em 2011 o
governo federal fez compras maio-
res de livros, o que impactou o re-
sultado do ano passado.

Tu r i s m o Executivo assume comando com a missão de
ampliar receita da companhia controlada pelo Carlyle

Novo presidente da
CVC, Falco planejará
Copa e Olimpíada

ANA PAULA PAIVA/VALOR

Falco, presidente da CVC: “O mercado sabe que sou um cara agressivo [...] Certamente não descarto aquisições”

Ana Paula Ragazzi
Do Rio

Pouco mais de um mês depois
de anunciar que buscaria um no-
vo presidente, a operadora de tu-
rismo CVC anunciou ontem Luiz
Eduardo Falco para o posto. Falco
é bastante conhecido no merca-
do, por suas passagens por TAM e
Oi — nesta operadora de teleco-
municações ficou por 10 anos,
até a metade de 2011.

Falco conta que assume a pre-
sidência da CVC atraído pelo de-
safio de trabalhar no setor de tu-
rismo nos próximos anos, quan-
do o Brasil abrigará os dois mais
importantes eventos esportivos
mundiais — a Copa do Mundo
(2014) e a Olimpíada (2016).

A motivação, ele diz, é a de
“turbinar ” a estrutura interna do
turismo no país para os brasilei-
ros, mas também atrair clientes
estrangeiros. “A CVC é a maior
operadora de turismo do Brasil e
acredito que poderá se benefi-
ciar do interesse natural do clien-
te internacional de vir para cá
durante esses eventos. Apesar do
prazo exíguo, acredito ser possí-
vel traçarmos uma estratégia
nesse sentido”, afirma Falco.

A missão recebida por Falco é a
de promover o crescimento da em-
presa. Comenta-se no mercado
que seu antecessor, Francisco da
Rocha Campos, não teria obtido a
performance desejada pelo fundo

de participações Carlyle, que con-
trola a CVC, e pelo fundador Gui-
lherme Paulus. Acostumada a ta-
xas anuais de crescimento de 20%,
a operadora registrou alta de 5%
no volume de passageiros embar-
cados em 2012 ante 2011.

“Ainda não discuti com os
acionistas o nosso plano estraté-
gico de crescimento e financia-
mento para a expansão. Mas o
mercado sabe que sou um cara
agressivo e se é para apresentar
crescimento, buscaremos o que
for possível. Certamente não des-
carto aquisições, embora crescer
organicamente seja também
uma possibilidade”, disse.

Sobre a performance recente
da companhia, Falco diz que
2012 foi um ano de retração de
demanda no setor de turismo,
com menor oferta de assentos
pelas companhias aéreas e baixo
crescimento da economia, mas
logo muda de assunto.

“Não estou aqui para olhar pa-
ra trás. Vim olhar adiante e vejo
grandes oportunidades tanto
por questões macro quanto pelo
eventos que estão por vir”, disse.

Falco também afirma que não
veio para a CVC para comandar o
processo de abertura de capital
da companhia — a empresa che-
gou a iniciar os procedimentos
na Comissão de Valores Mobiliá-
rios (CVM), mas paralisou o pro-
cesso em 2012, por conta das
condições de mercado.

“Vim aqui para fazer a compa-
nhia crescer. Caso tenha sucesso,
esse pode ser um caminho, co-
mo, de maneira geral, acredito
que todas as companhias com
histórico de crescimento deve-
riam traçar”, diz Falco. Ele acredi-
ta que lançar ações em bolsa e se
beneficiar do compromisso de
governança e acesso a capital,
que são muito relevantes, deve-
ria ser o objetivo de todas as com-
panhias. E avalia que a expectati-
va do mercado para uma oferta
da CVC vem da falta de opções na
bolsa para investir no segmento.

Falco se classifica como um
profissional de varejo. “Minha vi-
da é varejo. Se você olhar para a
Oi, 10% era mercado corporativo.
A maior parte do tempo eu tinha
que trabalhar para vender telefo-
ne pré-pago na Praça da Sé. Mi-
nha trajetória profissional está
na venda de serviços”, disse.

A CVC, em sua visão, deverá tra-
balhar para aprimorar o turismo
no Brasil, em particular por conta
da expectativa de aumentos de
viagens da própria população e
por conta dos eventos esportivos.
“Nosso papel é criar produtos que
assegurem que o nosso cliente
possa ficar mais tempo na praia.
Reduzir o tempo de deslocamen-
to e gerar uma facilidade, com
preço e satisfação de atendimen-
to que faça com que o cliente bus-
que nossos serviços.”

Falco avalia que não existe res-

posta rápida para um debate
atual do setor: a expansão das
vendas virtuais em detrimento
de lojas físicas, ainda o canal
mais forte da CVC.

“Essa é uma discussão difícil,
talvez eterna. Eu acredito que ca-
da produto tenha o seu canal.
Produtos mais simples, como
viagens em que a pessoa já co-
nhece o destino e já sabe que
quer ir, podem ser oferecidos em
canais mais simples. No entanto,
uma viagem de navio em que há
vários fatores envolvidos no pro-

cesso de escolha não acredito
que seja uma venda fácil de ser
concluída apenas pela internet.”

Cerca de um ano e meio depois
de deixar o comando da Oi, Falco
conta que havia selecionado três
áreas para voltar ao mercado:
educação, pela perspectiva de
longo prazo; saúde, pelo traba-
lho de infraestrutura e justamen-
te o turismo. “O turismo é o seg-
mento que dá um retorno muito
rápido, com uma resposta de
curto prazo e com geração inten-
siva de riqueza”, observou. A

CVC, diz, é um veículo importan-
te, a maior operadora do Brasil e
uma das cinco maiores do mun-
do. Segundo Falco sua chegada à
empresa não seguiu exatamente
um processo formal.

“Prefiro dizer que deveu-se a
‘um alinhamento dos astros’. Eu
conheço o Paulus desde os tempos
de TAM e sempre tivemos bastante
empatia. Da mesma forma já tinha
um relacionamento com os execu-
tivos do Carlyle. Nós conversamos
e percebemos que havia o alinha-
mento de interesses”.

Curtas

Hypermarcas e Aché
O presidente da Hypermarcas,

Claudio Bergamo, disse ontem,
em teleconferência de resultados,
que a empresa não está olhando
para compra da Aché, pois está fo-
cada na sua estratégia de expan-
são orgânica. No entanto, o execu-
tivo afirmou que uma eventual fu-
são com o laboratório poderia “fa -
zer sentido” para ambas empresas,
desde que a operação fosse avalia-
da no detalhe, de forma a ser van-
tajosa para os acionistas.

Início de ano morno
O presidente da Hypermarcas

disse ainda aos investidores e ana-
listas que 2013 começou “m o r n o”
e “a b a i x o” das “expectativas” em
relação às receitas. Segundo Clau-
dio Bergamo, o fenômeno se deve
a fatores como o Carnaval mais an-
tecipado e à equalização, em 4%,
do ICMS para produtos com com-
ponentes importados, que tem
causado “incertezas” no mercado.

Indústria de massas
O setor de massas alimentícias

faturou R$ 6,22 bilhões em 2012,
uma alta de 2% em relação a
igual período do ano anterior.
Em volume, registrou uma pe-
quena queda de 0,4%, segundo a
Associação Brasileira das Indús-
trias de Massas Alimentícias
(Abima). “Estamos num patamar
de consumo estável, de acordo
com o PIB pequeno de 2012. Mas
a estimativa é crescer 3,5% em
2013 ampliando a frequência de
c o n s u m o”, diz o presidente da
entidade, Claudio Zanão.

Números da Lufthansa
O volume de passageiros trans-

portados pela alemã Lufthansa
caiu 1,5% em fevereiro, frente ao
mesmo mês do ano passado. A ta-
xa de ocupação da companhia su-
biu 2 pontos percentuais, para
73,7%. A oferta de assentos foi cor-
tada em 4,3% nas rotas pela Euro-
pa, segundo a Dow Jones.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 12 mar. 2013, Empresas, p. B4.




