
Jornal Valor --- Página 4 da edição "21/03/2013 1a CAD B" ---- Impressa por dprado às 20/03/2013@20:48:55

B4 | Valor | Quinta-feira, 21 de março de 20 1 3

Enxerto

Jornal Valor Econômico - CAD B - EMPRESAS - 21/3/2013 (20:48) - Página 4- Cor: BLACKCYANMAGENTAYELLOW
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Av i a ç ã o Holding de LAN e TAM tem prejuízo e ação cai na bolsa de Santiago

Latam revisa para baixo a
capacidade de transporte
Alberto Komatsu
De São Paulo

A perspectiva de crescimento
menor de suas operações inter-
nacionais em 2013 e os efeitos da
superoferta de assentos no Brasil,
promovida pela aviação brasilei-
ra nos últimos três anos, fizeram
ontem a Latam, que reúne as
companhias LAN e TAM, revisar
para baixo a projeção de aumen-
to de capacidade no transporte
de passageiros neste ano. De uma
previsão inicial de 4% a 6% para
uma faixa entre 2% a 4%.

Na bolsa de Santiago, ontem,
a Latam registrou queda de
0,8%, para 10,678 pesos, a cota-
ção mais baixa em pouco mais
de três meses. A companhia teve
prejuízo líquido (atribuído aos
acionistas) de US$ 51,1 milhões
no quarto trimestre de 2012, an-
te lucro de US$ 114,9 milhões
um ano antes. No ano de 2012, o
lucro foi de US$ 10,9 milhões,

um recuo de 96,6% ante os US$
320,1 milhões de 2011. A receita
caiu 0,3%, para US$ 3,47 bilhões,
no trimestre. No ano, cresceu
74%, para US$ 9,9 bilhões.

A Latam confirmou que sua ca-
pacidade no mercado doméstico
brasileiro poderá ter redução en-
tre 5% e 7% neste ano. Nas opera-
ções de carga, estima aumento
de capacidade entre 2% e 4%, im-
pulsionada pela incorporação de
dois aviões 777 da Boeing.

“Prevemos um crescimento
moderado nos voos de longa dis-
tância, de acordo com as condi-
ções do mercado”, disse o princi-
pal executivo de finanças e rela-
ções com investidores (CFO) da
Latam, Alejandro de la Fuente.

A revisão para baixo da capaci-
dade de transporte de passageiros
da Latam foi divulgada no mesmo
dia em que a Associação Interna-
cional do Transporte Aéreo (da si-
gla em inglês Iata) revisou para ci-
ma a projeção de expansão da de-

manda global por viagens aéreas.
De acordo com a Iata, o fluxo

global de passageiros vai crescer
5,4%, ante iniciais 4,5%. No trans-
porte de cargas, a projeção inicial,
de 1,4%, foi revisada para 2,7%. “Es -
sas revisões foram feitas porque
acreditamos que o ciclo de baixa
produção da indústria global aé-
rea [no terceiro trimestre de 2012]
passou”, informou a Iata.

A América Latina, informou a
Iata, poderá ter o segundo me-
lhor resultado global de cresci-
mento de tráfego aéreo, com
crescimento de 8,1% em 2013. Fi-
caria atrás apenas do Oriente Mé-
dio, com previsão de 13,7%.

As operações internacionais
da Latam já haviam apresentado
dificuldades no quarto trimestre
de 2012. Foi quando houve au-
mento de capacidade de outras
companhias nos voos para a
América do Sul, especialmente a
partir dos Estados Unidos, além
da fraqueza dos mercados euro-

peus. Além disso, a capacidade
de passageiros da LAN e da TAM
nessas rotas aumentou 13,2% na
comparação anual, resultando
em uma menor taxa de ocupa-
ção e queda de rentabilidade.

Mesmo com a perspectiva de
crescimento menor de suas ope-
rações internacionais, a Latam
aposta nas rotas que a TAM opera
de São Paulo para Nova York e
Miami. “Há um clima de muita
confiança na capacidade adicio-
nal entre São Paulo, Nova York e
Miami, rotas que serão rentáveis
no futuro”, informou a Latam.

A partir dessas duas cidades
americanas, a Latam tem a pos-
sibilidade de oferecer grande va-
riedade de conexão com outras
cidades americanas. A holding
aguarda a aprovação do acordo
de compartilhamento de voos
(“c o d e - s h a r e”) da TAM com a
American Airlines, divulgado
em dezembro. (Colaborou Tatia-
ne Bortolozi)

Companhias aumentam expectativa de ganhos
Andrew Parker
Financial Times, de Londres

As companhias aéreas deverão
registrar lucros mais elevados em
2013 devido ao número de viagens
de passageiros e à recuperação da
área de carga em ritmo mais forte
que o previsto, segundo informou
a principal entidade de classe do
setor[, segundo Andrew Parker].

Mas a Associação Internacional
de Transporte Aéreo (Iata, nas ini-
ciais em inglês) advertiu que os lu-
cros do setor podem ainda ser
comprometidos pela crise da zona
do euro e manifestaram profunda
preocupação com a “d r a c o n i a n a”
operação de socorro financeiro do
Chipre, que propõe um imposto
sobre os depósitos bancários.

A Iata elevou seus prognósticos
para o setor, prevendo que as com-

panhias aéreas terão um lucro lí-
quido conjunto de US$ 10,6 bi-
lhões este ano, em relação à esti-
mativa anterior de US$ 8,4 bilhões.
Segundo a Iata, as empresas tive-
ram um lucro líquido conjunto de
US$ 7,6 bilhões no ano passado.

A Iata informou que a elevação
dos lucros foi o principal motivo
para a melhoria de suas projeções,
uma vez que o número de viagens
aéreas de passageiros deverá au-
mentar de forma mais acelerada
do que o previsto anteriormente,
complementado por uma volta ao
crescimento modesto registrado
pelo serviço de transporte aéreo de
carga após dois anos de retração.

Tony Tyler, diretor-geral da Iata,
disse que os lucros do setor estão
dando um “pequeno passo” na di-
reção certa. Mas a crise da zona do
euro, declarou, ainda corre o risco

de se agravar. “O impacto dos des-
dobramentos da situação no Chi-
pre é um fator de risco que não
pode ser ignorado”, disse.

As empresas aéreas europeias
devem registrar um lucro líquido
conjunto de US$ 800 milhões,
em relação aos US$ 300 milhões
de 2012. Elas conseguiram neu-
tralizar os efeitos da fragilidade
dos seus mercados domésticos
com a sólida demanda por via-
gens de longo curso com destino
aos mercados emergentes.

As aéreas asiáticas deverão ge-
rar um lucro líquido de US$ 4,2
bilhões. Essas empresas transpor-
tam cerca de 40% do volume de
carga aérea mundial, e deverão
ser mais beneficiadas pela recu-
peração do transporte de carga.

As aéreas americanas devem
vir em segundo lugar em termos

de rentabilidade, ao totalizar um
lucro líquido de US$ 3,6 bilhões
este ano. As empresas dos EUA
estão registrando melhoria dos
ganhos após uma onda de conso-
lidação, que deve prosseguir com
a pretendida fusão entre a Ame -
rican Airlines e a US Airways.

Outro motivo para a elevação
dos lucros é o fato de as empresas
estarem aumentando sua capaci-
dade a uma taxa inferior ao cresci-
mento do tráfego aéreo. Os lucros
em geral são corroídos pela mobi-
lização de um excesso de oferta em
algumas rotas, o que resulta em
guerras de preços. No entanto, dis-
se Tyler, as companhias ainda so-
frem de “lucratividade anêmica”.
Ele afirmou que a lei de direitos
dos passageiros que a União Euro -
peia pretende adotar au-
mentará o custo dos voos.

Criada com a união de oito empresas,
HSR disputa mercado de pesquisas
Est rat é g i a
Leticia Casado
De São Paulo

Há 36 anos trabalhando com
pesquisa de mercado, em 2011 o
empresário Paulo Secches deci-
diu montar uma holding para
unir suas oito empresas, com di-
ferentes especializações, mas li-
gadas a consultoria, varejo e es-
tudos qualitativos. Nesta sema-
na, Secches lança a Holding Spe-
cialist Researchers Brasil (HSR).

Secches atua no mercado de
pesquisa de usuário — aquela con-
tratada pelas empresas para en-
tender como o consumidor utiliza
determinado produto ou serviço e
analisa imagem, conceito, comu-
nicação e reação a ele.

Secches procurou Renato Trin-
dade — seu sócio em uma das
empresas, a Bridge Research, de
tecnologia — e dois americanos

(ele não cita os nomes) para criar
a HSR, que consumiu investi-
mento de R$ 7 milhões. Secches
tem 80% da HSR, Trindade 10% e
os estrangeiros, 5% cada um.

“Aceitamos a parceria com os
dois profissionais de pesquisa in-
ternacional para operar fora do
Brasil em dois anos”, diz Secches.
Ele é primo de segundo grau de
Nildemar Secches, presidente do
conselho da BRF e que anunciou
sua saída do cargo em fevereiro.

Segundo Paulo Secches, a HSR
tem clientes como V i v o, Itaú, Hon -
da, Carrefour e Casas Bahia. O fatu-
ramento estimado para 2013 é de
R$ 45 milhões, 22% superior ao ob-
tido pelas oito empresas em 2012.
“A gente não esperava um começo
de 2013 tão forte como foi.”

Os novos contratos vão aumen-
tar receita, mas a holding também
vai cortar gastos com a sinergia das
operações, apesar de manter os
115 funcionários das empresas.

O projeto pode crescer. “A hol-
ding está aberta à incorporação
de novas empresas, nas áreas de
saúde, automotiva e pesquisa de
opinião. Existe possibilidade de
incorporar outras empresas ao
longo do ano”, diz Secches.

Além da Bridge, a HSR une as
empresas Blend New Research (de
neuromarketing), Minds & Hearts
(focada em tendências), Research
Designed for Strategy (comunida-
des virtuais), Shopper Experience
(varejo), Officina Sophia Conheci-
mento Aplicado (consultoria), Of-
ficina Sophia Retail (varejo) e Opti-
ma (braço operacional).

Segundo a Associação Brasileira
de Empresas de Pesquisa (Abep), o
mercado é pulverizado. Estima-se
que existam cerca de 1.700 empre-
sas no país, sendo que só 180 são fi-
liadas. A Abep calcula que o setor
movimente em torno de R$ 1,7 bi-
lhão. A HSR, por exemplo, não é fi-
liada à associação.

Kroton estima lucro
35% maior neste ano
Educação
Beth Koike
De São Paulo

Após registrar uma forte capta-
ção de novos alunos neste começo
de ano, a Kroton anunciou ontem
suas projeções para 2013. A previ-
são é de um lucro líquido ajustado
de R$ 362 milhões, o que represen-
ta um aumento de 35% quando
comparado a 2012. É a primeira
vez que a companhia informa pre-
visão para esse indicador.

A companhia estima que sua
receita líquida terá acréscimo de
25%, atingindo R$ 1,75 bilhão até
o fim do ano. Outro “g u i d a n c e” foi
o do Ebitda ajustado que deve fi-
car em R$ 500 milhões e uma mar-
gem correspondente de 28,6%.
Em 2012, o Ebitda, também ajus-
tado, foi de R$ 387,6 milhões, e a
referida margem em 27,6%. O
Ebitda foi ajustado por despesas

não recorrentes relativas às aqui-
sições de Unopar e Uniasselvi.

Com meio milhão de alunos
acumulados até meados de mar-
ço, o comando da Kroton acha
que conseguirá captar ainda
mais estudantes nesses últimos
dias do mês, quando termina o
período oficial para matrículas.

O motivo dessa expectativa é
que há cerca de uma semana e
meia caiu uma liminar judicial que
proibia alunos com restrições no
Serasa de solicitar o Fies, financia-
mento estudantil do governo. “Va -
mos fazer um reforço nos próxi-
mos dias com alunos que não re-
novaram as matrículas em 2012
por causa da liminar”, disse Rodri-
go Galindo, presidente da Kroton.

Neste ano, o grupo educacio-
nal deve investir R$ 105 milhões
em expansão orgânica, o que re-
presenta um aumento de 40,8%
em relação ao montante de
2012.

Netshoes cresce 67%
e fatura R$ 1,2 bilhão

LUIS USHIROBIRA/VALOR

Nasser, da Netshoes: se usuário tem boa experiência no site, acaba comprando

Varejo on-line
Christiane Bueno Malta
Para o Valor, de São Paulo

A Netshoes, que vende pela in-
ternet um portfólio de mais de 38
mil produtos como calçados, rou-
pas e artigos esportivos, chegou a
um faturamento de R$ 1,2 bilhão
no ano passado, com aumento de
67% em relação aos R$ 717 mi-
lhões registrados em 2011.

O crescimento expressivo da
empresa, fundada há 13 anos por
Márcio Kumruian e que migrou
completamente para a internet e
2007, deve-se, em boa parte, aos
investimentos feitos em tecnolo-
gia. Em vez de atrair o consumidor
pelo preço, a ideia é oferecer co-
modidade e rapidez na compra, e
na eventual troca do produto.

“Entendemos que se o nosso
usuário tiver a melhor experiência
possível no site isso se converterá
em vendas”, diz Rodrigo Nasser,
principal executivo de gestão da
tecnologia (ou CTO, de chief tech-
nology officer na sigla em inglês).
E para melhorar a busca de um
produto dentro do site da
Netshoes, a empresa vai trabalhar
a partir de maio com um produto
da Oracle, o Endeca.

A empresa não informa quanto
investe em tecnologia, mas dois
aportes são apontados como im-
portantes na estratégia: um de R$
135 milhões, da holding de inves-
timentos do governo de Cingapu-
ra, a Te m a s e k , feito no ano passa-
do; e outro de US$ 1 milhão feito
em 2010 por um fundo de investi-
mento em tecnologia, o america-
no Tiger Global.

Com os recursos do Tiger, a
Netshoes decidiu aumentar a ca-
pacidade da operação na internet
e instalou dois produtos também
da Oracle, o ATG Web Commerce

Suit e o Exalogic Elastic Cloud. O
investimento transformou a em-
presa numa das maiores platafor-
mas de varejo on-line do país. Para
ganhar velocidade, a Netshoes usa
mais três sistemas da Oracle: Data-
base 11g Enterprise Edition, Data
Integrator 1.1 e Golden Gate.

Esses sistemas permitem fazer
análises estatísticas de todos os da-
dos registrados no site e montar
modelos estatísticos de “propen -
são às vendas”— identificando os
produtos adequados para cada
cliente. Os técnicos usam uma fer-
ramenta do Google para rastrear
os caminhos dos internautas na re-
de de sites onde a Netshoes anun-
cia. Esse processo, denominado
“retargeting”, permite manter um
relacionamento com o consumi-
dor, em outros sites, e oferecer-lhe
produtos de seu interesse.

Para facilitar a vida do com-
prador de tênis que não sabe
qual é o seu número — depen -
dendo da marca estrangeira, a
numeração pode mudar —, a
Netshoes utiliza uma tecnologia
americana, a Shoefitr . Por meio
de um “scanner ” em três dimen-
sões (3D), pe possível medir o ta-
manho dos tênis que o usuário
costuma calçar e compará-lo ao
da marca que pretende comprar.

A Netshoes quer que seus fun-
cionários — são 1,8 mil no total —
proponham ideias. O aporte da Te-
masek, em 2012, ajudou a imple-
mentar essa estratégia, treinando
pessoal e incorporando tecnolo-
gias novas. Nesse ano foi distribuí-
do internamente o 1º Prêmio Ino-
vação Netshoes. A campanha, que
atingiu mais de 80% dos emprega-
dos, recebeu 191 ideias e 90 proje-
tos, vários deles já implantados.
Neste ano de 2012, a empresa ex-
pandiu o prêmio a universidades e
em apenas três meses, o programa
rendeu mais de 190 ideias.

LUIS USHIROBIRA/VALOR

Latam aguarda a aprovação do acordo de compartilhamento de voos (“c o d e - s h a re ”) da TAM com a American Airlines: aposta de rotas rentáveis no futuro

Curtas

Venda on-line
As vendas do comércio eletrôni-

co somaram R$ 22,5 bilhões no
Brasil no ano passado, um cresci-
mento de 20% em relação a 2011,
segundo a consultoria e-bit. De
acordo com a Folhapress, a expan-
são ficou abaixo da previsão da
consultoria, que estimava um
crescimento de 25%. O gasto mé-
dio da compra virtual encolheu de
R$ 370 para R$ 342. A e-bit atribui
a queda à diversificação das com-
pras feitas pela web.

Resultado da FedEx
O lucro líquido da empresa

americana de entregas Fe d E x
caiu 30,7% no terceiro trimestre
do ano fiscal de 2013, frente ao
mesmo período do exercício an-
terior. Nos três meses até o fim
de fevereiro, o resultado ficou
em US$ 361 milhões. A receita lí-
quida do grupo subiu 3,7%, atin-
gindo US$ 10,95 bilhões. O prin-
cipal segmento da companhia,
de transporte aéreo, teve alta de
2,5% na receita, para US$ 6,7 bi-
lhões — 61% do total.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 21 mar. 2013, Empresas, p. B4.




