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O trem de alta velocidade
(TAV) está previsto para come-
çar a operar no fim da década
em um trecho muito sensível pa-
ra as companhias de aviação e,
num primeiro momento, deve
ser mais um fator de redução da
rentabilidade das empresas aé-
reas. A ponte aérea Rio-São Pau-
lo estará ameaçada assim que o
TAV iniciar o transporte regu-
lar de passageiros na rota, afir-
mam especialistas consultados
pelo Broadcast, serviço em tem-

po real da Agência Estado.
Para as companhias aéreas,

há demanda suficiente para am-
bos os modais e o trem-bala po-
de, até mesmo, alavancar o cres-
cimento, ao alimentar os aero-
portos das principais cidades
do País com passageiros.

A ponte aérea Rio-São Paulo é
a terceira mais movimentada
do planeta, de acordo com estu-
do da Amadeus, empresa global
de tecnologia em transações co-
merciais para agências de turis-
mo. Em 2012, movimentou 7,7
milhões de passageiros, atrás
apenas dos trechos Sapporo-
Tóquio (Japão) e Jeju-Seul (Co-
reia do Sul).

Os últimos dados fornecidos
pela Agência Nacional de Avia-
ção Civil (Anac) mostram que a
ponte aérea registrou, em mar-
ço, 3.651 voos por TAM, Gol,
Azul e Avianca, número que
equivale na média do mês, a 121
operações diárias. É nesse mer-
cado que o trem-bala brasileiro
vai entrar em 2020, data previs-
ta pelo governo. “Onde o trem-
bala conseguiu entrar ele des-
truiu a ponte aérea”, diz o dire-
tor da Empresa de Planejamen-

to e Logística (EPL) Hélio Mau-
ro França.

Dados da União Internacio-
nal de Ferrovias (UIC, na sigla
em inglês) mostram que o trem

de alta velocidade conseguiu
abocanhar 45,6% do mercado
na rota Madri-Barcelona em
2011, três anos depois de entrar
em operação nesse trecho, um
dos mais movimentados do con-
tinente. O mesmo ocorreu en-
tre Osaka e Tóquio (Japão), Co-
lônia e Frankfurt (Alemanha) e
entre Paris e Lyon (França).

“A tendência, por causa do
conforto, da pontualidade e da
segurança do trem-bala, é de
que a ponte aérea desapareça”,
diz França. “Além disso, os aero-

portos são mal conectados.”
Pesquisa da Secretaria de

Aviação Civil (SAC) de janeiro a
março com 21,2 mil passageiros
informa que a maioria das pes-
soas que viajam de avião no País
chega ao aeroporto de carro par-
ticular, e mesmo quem opta pe-
lo transporte público dois em
cada três vão de táxi.

Aéreas. O presidente da Asso-
ciação Brasileira das Empresas
Aéreas (Abear), Eduardo Sano-
vicz, entende que a perda ocor-

rerá em um primeiro momen-
to, quando passageiros testa-
rão a nova opção, mas no curto
prazo TAV e aéreas tendem a
conseguir passageiros suficien-
tes para a convivência entre os
dois meios. “A princípio não es-
tamos encarando o trem-bala
como um concorrente.”

Já o professor de Estratégia
da Fundação Dom Cabral, Pau-
lo Vicente, trata o TAV como
substituto da ponte aérea. “O
trem-bala do Brasil pode não
acabar com a ponte aérea de
imediato, mas no longo prazo
tende a levar para esse cami-
nho.”

Entretanto, para que isso
ocorra o TAV deve ser eficiente
e pontual e ter preços competi-
tivos – o edital do primeiro lei-
lão do trem-bala, que vai esco-
lher o operador do sistema, esti-
pula tarifa-teto de R$ 0,49 por
quilômetro, o que leva a cerca
de R$ 200 na classe econômica.

O governo já tentou licitar o
trem-bala em 2011. Por ser mui-
to caro – está orçado em cerca
de R$ 35 bilhões – e oferecer
riscos elevados ao investidor
em relação às taxas de retorno
oferecidas, o leilão fracassou
com a falta de interessados. O
governo federal, então, decidiu
dividir o projeto em duas eta-
pas. Na primeira fase, cujo lei-
lão ocorrerá em setembro, esco-
lherá o operador do TAV e, em
um momento posterior, vai
contratar as obras de infraes-
trutura.

Luciana Collet

A demanda doméstica do trans-
porte aéreo (passageiros por
quilômetros pagos transporta-
dos, RPK) caiu 3,35% em abril
de 2013 na comparação com o
mesmo mês de 2012, informou
ontem a Agência Nacional de
Aviação Civil (Anac).

Segundo a Anac, trata-se da
primeira redução da demanda
doméstica para o mês de abril
desde o início da série históri-
ca, em 2000. Com o resultado

do mês passado, a demanda do-
méstica acumulou queda de
1,74% nos primeiros quatro me-
ses de 2013.

Já oferta doméstica (assen-
tos por quilômetros ofereci-
dos, ASK) recuou 4,06% no
mesmo mês, no oitavo mês
consecutivo de queda, em
meio aos ajustes na oferta das
duas principais companhias
do setor. No acumulado em
quatro meses, a oferta domésti-
ca apresenta redução de 6,92%
ante igual etapa do ano passa-
do.

Com uma redução da oferta
mais acelerada que a queda na
demanda, a taxa de aproveita-
mento dos voos domésticos de
passageiros voltou a crescer e
alcançou 72,33%, o que repre-
senta uma melhora de 0,74

ponto porcentual em relação
ao mesmo mês de 2012, quan-
do a taxa foi de 71,80%.

Com o desempenho de abril,
o indicador completa 12 meses
consecutivos de crescimento.

No acumulado do ano, o apro-
veitamento atingiu 73,91%, de-
monstrando uma melhora de
5,57% em relação aos quatro
primeiros meses do ano passa-
do, informou a Anac.

O Grupo TAM mais uma vez
se manteve na liderança do
mercado doméstico em abril,
com participação de 38,42% da
demanda, enquanto a Gol fi-
cou com 36,24%.

Mas o maior crescimento de
participação de mercado foi ob-
servado mais uma vez pela
Avianca e Azul, que cresceram
43,26% e 35,19%, respectiva-
mente. A Avianca passou de
4,98% para 7,13%, e a Azul de
9,94% para 13,44%.

Internacional. A demanda do
transporte aéreo internacio-

nal de passageiros das empre-
sas aéreas brasileiras, medida
pelo indicador RPK, cresceu
1,49% em abril de 2013, ante o
mesmo mês do ano passado,
completando uma série de seis
meses consecutivos de expan-
são, informou a Anac. De janei-
ro a abril deste ano, a demanda
acumulou expansão de 5,48%
em relação aos quatro primei-
ros meses de 2012.

A oferta internacional
(ASK), por sua vez, teve alta de
9,39% em abril, atingindo o
maior nível para o mês desde o
ano 2000. No acumulado dos
primeiros quatro meses deste
ano, a oferta teve alta de
15,63% em relação a igual perío-
do do ano passado.

Um crescimento mais acele-
rado da oferta que da demanda

provocou uma queda da taxa
de aproveitamento dos voos in-
ternacionais de passageiros
operados por empresas brasi-
leiras (RPK/ASK), para 75,21%
em abril de 2013, ante 81,06%
do mesmo mês do ano passa-
do.

Conforme a Anac, o melhor
aproveitamento internacional
em abril deste ano foi registra-
do pelo Grupo TAM, com
78,19%. Já o aproveitamento in-
ternacional da Gol foi de
57,83%.

TAM e Gol representaram a
totalidade das operações de
empresas brasileiras no trans-
porte aéreo internacional de
passageiros em abril, com
88,74% e 11,26%, respectiva-
mente. Enquanto a TAM teve
redução de 1,67%, a Gol apre-
sentou crescimento de 15,32%
na participação em abril de
2013 quando comparado ao
mesmo mês de 2012.

Demanda doméstica por transporte aéreo cai 3,35%

Trem-bala é ameaça
à ponte aérea Rio-SP,
dizem especialistas

Swarovski negocia com varejistas
Depois de entrar no mercado de franquias, marca de luxo quer que seus produtos sejam vendidos em lojas como Renner e Riachuelo
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Entrada em operação
do TAV deve ser mais
um fator de redução
da rentabilidade das
companhias aéreas

Marina Gazzoni

A Swarovski está reestrutu-
rando seus canais de vendas
para crescer no mercado bra-
sileiro. Depois de lançar sua
primeira franquia no fim do
ano passado, a marca negocia
parcerias para vender seus
cristais no Brasil em grandes
redes de varejo de moda, co-
mo C&A, Lojas Renner e Ria-
chuelo.

A empresa já vende seus pro-
dutos no exterior em lojas de
departamento, como a mexica-
na Liverpool e a espanhola El
Corte Inglés, e pretende repli-
car esse modelo no Brasil. A exe-
cutiva Carla Assumpção, direto-
ra-geral da divisão de produtos
para o consumidor da Swarovs-
ki Brasil, confirma que a empre-
sa negocia com grandes varejis-
tas no País, mas não especificou
quais redes foram procuradas
pela empresa.

A meta é lançar o produto em
uma rede de varejo no Brasil
ainda este ano. “As grandes re-
des já usam moda assinada por
estilistas famosos. Elas já perce-
beram que o consumidor é pau-
tado por tendências”, disse Car-
la, que classificou a Swarovski
como uma marca “aspiracio-
nal” para o consumidor de clas-
se média.

A empresa vem reformulan-
do o seu portfólio para oferecer
produtos mais acessíveis, sem
deixar de atender os clientes
que procuram joias de alto pa-
drão. Segundo ela, há produtos
de R$ 200 a R$ 6 mil nas lojas.
As linhas para colecionadores
ocupam outra faixa de preços e

uma peça pode custar em torno
de R$ 65 mil. “Temos produtos
para o varejo de massa. O consu-
midor pode comprar um brin-
co, um anel e pagar parcelado”,
explica Carla.

Expansão. A austríaca Swa-
rovski chegou ao Brasil há dez
anos e tem 17 lojas próprias. A
meta da empresa é ter entre 50 e
60 lojas no Brasil até 2016. Para
isso, venderá em franquias,

além de lojas próprias. A previ-
são é abrir quatro lojas próprias
e outras oito franquias neste
ano, em cidades como Santos,
Sorocaba, Jundiaí, Recife, Natal
e Niterói.

A Swarowsky lançou sua pri-
meira franquia no fim do ano
passado, em São Paulo,ainda co-
mo projeto-piloto. Os franquea-
dos são grupos que já atuam no
segmento, como o Grupo Gen-
til, que tem franquias da marca

O Boticário nos Estados do Nor-
deste e agora abrirá também lo-
jas da Swarovski na região. O in-
vestimento em cada unidade é
estimado em R$ 600 mil a R$
700 mil.

Além do formato de lojas, a
Swarovski também montará
quiosques em shopping cen-
ters. “É uma estratégia para tes-
tar mercados e buscar o consu-
midor de entrada. Vamos usar
tanto em novas cidades quanto

nos shopping centers com
maior tráfego e menor ticket
médio”, disse Carla.

Riscos. Para o professor Silvio
Passarelli, coordenador do cur-
so de MBA de luxo da Fundação
Álvares Penteado (Faap), a es-
tratégia da Swarovski é clara-
mente uma iniciativa para popu-
larizar a marca de luxo no Brasil
e ampliar o leque de consumido-
res para seus produtos de “en-
trada”, que são mais baratos.
“Se os itens que serão expostos
nas varejistas forem escolhi-
dos, é provável que a empresa
tenha sucesso com sua estraté-
gia de expansão no País”, diz o
professor. Mas ele ressalta que
todo movimento nesse sentido
é feito de perdas e ganhos. “A
popularização permite que a
marca aumente o faturamento
em um segmento novo, mas ao
mesmo tempo corre o risco de
perder o cliente mais elitizado.”

No Brasil, o mercado de luxo
cresceu 8% em 2012 em relação
ao ano anterior. As informa-
ções são de uma pesquisa da
MCF Consultoria, em parceria
com o grupo GfK. A cidade de
São Paulo continua sendo o
principal destino das grifes es-
trangeiras que chegam ao País,
seguido de Rio de Janeiro e Bra-
sília.

De acordo com o estudo, nos
últimos anos percebeu-se uma
tendência de democratização
do luxo. Um exemplo é a cria-
ção de submarcas para atingir
potenciais consumidores com
linhas de produtos mais acessí-
veis. / COLABORARAM LAURA MAIA E

JULIANA KARPINSKI

Expansão. Há dez anos no Brasil, marca tem 17 lojas próprias e pretende expandir para 60 unidades até o ano de 2016

No mundo. Com 7,7 milhões de passageiros/ano, ponte Rio-SP é a 3ª mais movimentada

● RecuoÉ a primeira queda
na demanda para
o mês de abril desde
o início da série
histórica, em 2000

● Riscos

● Taxa de retorno
O governo considera aumentar a
taxa interna de retorno do trem-
bala para equipará-la ao retorno
garantido às empresas que vão
investir em rodovias e ferrovias –
entre 14% e 16%.

1,74%
foi a queda na demanda
doméstica de passageiros
nos primeiros quatro meses
deste ano

6,92%
foi a queda na oferta doméstica
de assentos nos primeiros
quatro meses do ano, depois de
uma queda de 4.06% em abril

“A popularização
permite que a marca
aumente o faturamento
em um segmento novo,
mas ao mesmo tempo
corre o risco de perder o
cliente mais elitizado.”
Silvio Passarelli
COORDENADOR DO CURSO DE

MBA DE LUXO DA FAAP
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 1 jun. 2013, Economia & Negócios, p. B10.




