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Gol eleva a receita por passageiro em 11%
Av i a ç ã o
Natalia Viri e João José Oliveira
De São Paulo

A Gol aumentou em 11% a re-
ceita por passageiro ponderada
por quilômetro rodado (Prask,
na sigla em inglês) em maio, na
comparação com o mesmo pe-
ríodo de 2012. A taxa de ocupa-
ção total dos voos no mesmo pe-
ríodo ficou estável, em 66,1%, o
que indica um incremento da
rentabilidade da segunda maior
companhia aérea brasileira.

Segundo analistas de merca-
do, os dados vieram em linha
com as expectativas. “Os núme-
ros de maio foram os que eram
esperados”, apontaram em rela-
tório os analistas do Bank of
America Merrill Lynch (BofA) Sa-
ra Delfim, Murilo Freiberg e Ro-
berto Otero.

Segundo a Gol, a oferta total

de assentos recuou 2,7% no pe-
ríodo, mesma variação da de-
manda. No mercado doméstico,
a taxa de ocupação subiu 0,3
ponto percentual, a 66,9%, refle-
xo do recuo de 6,1% na oferta de
assentos e de 5,6% na demanda.

A companhia informou por
meio de comunicado que a redu-
ção da oferta ocorreu em menor
patamar do que nos meses ante-
riores porque o movimento de
busca por maior rentabilidade
começou em abril de 2012, alte-
rando as bases de comparação.

Em relação a abril, a taxa de
ocupação doméstica caiu 0,5
ponto percentual, para 67,7%. A
oferta subiu 2%, enquanto a de-
manda avançou apenas 1,3%.

O “yield” da Gol, indicador que
baliza o reajuste de passagens e
mostra o valor que o passageiro
paga por quilômetro, subiu 11%
em maio na comparação anual, fi-
cando entre R$ 0,20 e R$ 0,205.

O preço do combustível contri-
buiu para impulsionar as margens
no período, com queda de 0,1% em
relação a maio do ano passado. Es-
sa foi a maior diferença entre a va-
riação do combustível e da receita
por passageiro na história da com-
panhia, segundo a própria Gol.

No mercado internacional, a
oferta total de assentos da Gol
em maio subiu 39,3% em relação
ao mesmo período de 2012. A de-
manda, por sua vez, cresceu
40,1%. Com isso, a taxa de ocupa-
ção da empresa aumentou em
0,3 ponto percentual.

Em relação a abril, a oferta nas
rotas internacionais evoluiu 5,3% e
a demanda, 3,1%. A taxa de ocupa-
ção recuou 1,2 ponto percentual.

Analistas do BofA disseram
que a prévia de maio mostra que
a Gol deve ter perdido mercado
no acumulado do ano. O banco
aponta que os dados indicam
que as margens operacionais de-

vem continuar negativas no se-
gundo trimestre. A estimativa é
que a relação entre lucro antes de
juros e impostos (Ebit) e receita
fique em -3,8% no período.

De acordo com o BofA, o desem-
penho em junho será crucial para
determinar as margens, em virtu-
de a depreciação do real — que afe-
ta os gastos com combustíveis, de-
nominados na moeda americana.
O relatório afirma ainda que a es-
tratégia da TA M de aumentar a ta-
xa de ocupação e não a rentabili-
dade, como a Gol, pode causar no-
va perda de fatia de mercado e esti-
mular uma “guerra de tarifas”.

Para outros analistas ouvidos
pelo Va l o r , desde a publicação
do balanço do primeiro trimes-
tre, predomina a expectativa de
que a Gol está disposta a manter
a estratégia de corte de custos em
busca de manutenção de mar-
gens, mesmo que em detrimento
de participação de mercado.

Entre janeiro e março de 2013, a
Gol contabilizou prejuízo de R$ 75
milhões, 82% superior às perdas
contabilizadas um ano antes. A re-
ceita recuou 3,8% no período, para
R$ 2,08 bilhões, mas as despesas
caíram em maior proporção que
as receitas, 8,6%, para R$ 1,76 bi-
lhão, levando a margem bruta a
um avanço de 4,4 pontos percen-
tuais, para 15,7% no período. O lu-
cro bruto subiu 33% no intervalo,
para R$ 326 milhões.

As ações da Gol fecharam o
pregão de ontem na Bovespa
com baixa de 1,3%, a R$ 8,41.

Na semana passada, a Latam
Airlines, holding formada pela
fusão entre chilena LAN e a brasi-
leira TA M , informou que em
maio o tráfego doméstico da em-
presa subiu 7,5%, após uma redu-
ção de 11% na capacidade. Como
consequência, a taxa de ocupa-
ção subiu 13,5 pontos percen-
tuais e chegou a 78,4%.

Curtas

Estácio em Florianópolis
O grupo educacional carioca

Estácio concluiu a compra da
Faculdades Integradas Associa-
ção de Ensino de Santa Catarina
(Assesc), localizada em Florianó-
polis. O valor do negócio foi de
R$ 5,8 milhões. A Assesc conta
com apenas 915 alunos, mas se-
gundo comunicado da Estácio, a
faculdade catarinense tem dis-
ponível 4.970 vagas de 10 de
cursos de graduação. A mensali-
dade média é de R$ 570.

Philip Morris Brasil
A fabricante de cigarros Philip

Morris Brasil anunciou ontem
seu novo presidente. Trata-se de
Wagner Erne, executivo brasilei-
ro que trabalha na companhia
há 16 anos, com passagens por
diversas unidades da multina-
cional no mundo. Ernes substi-
tuiu Amâncio Sampaio, que pre-
sidiu a unidade brasileira por
sete anos, e agora assume a dire-
ção da companhia na França.

João José Oliveira
De São Paulo

A Hyatt Hotels Corporation,
que responde por 508 empreen-
dimentos de hotelaria em 46 paí-
ses, e o FSA Group, unidade de in-
corporações do Libra Group na
América do Sul, vão investir por
meio de joint venture US$ 270
milhões no Brasil até 2018, para
construir nove empreendimen-
tos da bandeira Hyatt Place.

Será a entrada no país dessa
bandeira, voltada para executi-
vos e turismo de lazer da classe
média. As diárias no Brasil vão
variar de R$ 200,00 a R$ 400,00.
O plano dos investidores é en-
tregar a primeira unidade em
2016 e agregar três unidades
por ano até 2018.

Cerca de 70% dos recursos se-
rão aportados pelo Hyatt e 30%
pelo FSA Group, que estreia no
Brasil com essa joint venture.
“Mas vamos procurar parceiros
locais também”, disse o presiden-
te do FSA Group, Raúl González
Neira, durante entrevista exclusi-
va ao Valor ontem. “Temos inte-
resse em outros setores de ativi-
dade em que o grupo atua. Va-
mos prospectar oportunidades
enquanto desenvolvemos o pro-
jeto do Hyatt”, disse citando ne-
gócios em cabotagem, leasing de

aviões e helicópteros, energia re-
novável e imóveis.

O FSA Group, que investiu
aproximadamente US$ 280 mi-
lhões em empreendimentos na
Argentina ao longo dos últimos
cinco anos, integra o Libra Group,
gestora de recursos da família
grega Logothetis. O grupo entrou
em diversos ramos de negócios
na América do Sul, Estados Uni-
dos, Europa e Ásia, após levantar
recursos, entre 2004 e 2006, com
a venda de 67 navios cargueiros.

“Começamos no Brasil pelo se-
tor hoteleiro pelas oportunida-
des que o país oferece nessa área,
pelo cenário de investimentos e
demanda de grande potencial”,
disse González Neira. O executi-
vo admitiu que a recente volatili-
dade do câmbio e o crescimento
ainda vacilante da economia bra-
sileira são “fatores pontuais de
c a u t e l a”, mas que não mudam as
expectativas positivas de retorno
no longo prazo. “Tr a b a l h a m o s
nesses projetos com expectativa
de margem de retorno entre 13%
e 15% ao ano, a partir do terceiro
ou quarto ano”, apontou sobre o
período de carência para cobrir
os investimentos feitos.

“Esta joint venture [com o FSA
Group] representa a próxima fase
da expansão da Hyatt na América
Latina, onde esse segmento de ser-

viços é significativamente caren-
t e”, afirmou Pat McCudden, vice-
presidente sênior de desenvolvi-
mento e bens imobiliários para a
América Latina e Caribe da Hyatt
Hotels & Resorts, por meio da área
de comunicação do grupo. No Bra-
sil há 11 anos com o Grand Hyatt
São Paulo (no segmento de luxo), o
grupo também está construindo o
Grand Hyatt Rio de Janeiro, com
entrega de 436 quartos prevista
para o segundo semestre de 2015,
na Barra da Tijuca.

O FSA Group vai gerir e coor-
denar o desenvolvimento dos
nove Hyatt Place, contratando
equipes de projetos e de enge-
nharia no país. O grupo tem hoje
três profissionais no Brasil, mas
quer triplicar esse número até o
fim do ano. “Precisamos de ges-
tores de projetos, engenheiros e
contadores”, disse o presidente
do FSA Brasil, Ary Krivopisk.

A Hyatt fará a gestão de cada
um dos nove hotéis Hyatt Place.
Essa bandeira conta hoje com
182 unidades nos Estados Uni-
dos, mais uma na Índia e outra
em Costa Rica.

Cada Hyatt Place tem entre
150 a 200 quartos. “Os empreen-
dimentos estarão localizados em
grandes centros, cidades secun-
dárias e próximos a aeroportos”,
disse González Neira.

H ot e l a r i a Plano prevê a construção de nove hotéis no
país até 2018, com bandeira de preço intermediário

Hyatt e FSA investem
US$ 270 milhões

LUIS USHIROBIRA

González Neira, do FSA: grupo busca oportunidades no Brasil em cabotagem, leasing de aeronaves, energia e imóveis

Grupo Accor aumenta aportes no Rio
De São Paulo

O grupo A c c o r, líder em hote-
laria na América Latina, formali-
zou cinco novos empreendi-
mentos no Rio de Janeiro, que
elevam os aportes no Estado pa-
ra R$ 1 bilhão com foco na ofer-
ta após a Copa do Mundo. Esses
contratos, que somam R$ 170
milhões, vão disponibilizar 900
quartos e se juntam a outros 17
empreendimentos que serão
inaugurados pela rede até 2017.

O diretor de desenvolvimento
de novos negócios da Accor Amé-
rica Latina, Abel Castro, diz que
seguir crescendo no Rio é funda-
mental porque se trata do merca-
do com maiores taxas de ocupa-
ção e que permite a obtenção de

melhores margens. A tarifa mé-
dia da unidade Ibis em Copaca-
bana, cita ele, é a maior do país,
entre R$ 250 e R$ 300. “Mas o me-
tro quadrado da região também é
o mais caro que já tivemos”.

No pacote mais recente de
projetos anunciados para o Rio
de Janeiro, o grupo Accor apre-
sentou os seguintes projetos: um
Ibis Styles em Três Rios, construí-
do em parceria com a Operar Ho-
téis, com investimento de R$ 14,5
milhões; um complexo hoteleiro
das marcas Ibis e Ibis budget,
com um investimento estimado
em R$ 65,2 milhões em parceria
com a Galwan Construtora, e
mais dois hotéis da família Ibis
em Copacabana.

Para operar os cinco novos ho-

téis a Accor diz que vai gera 1,1 mil
empregos diretos e outros 3,5 mil
indiretos. No total, os 22 novos
empreendimentos do grupo no
Estado vão oferecer 4,5 mil aparta-
mentos, elevando a 40 o número
de hotéis no Estado sob as bandei-
ras Ibis, Mercure, Novotel e Sofitel.

Segundo estudo realizado pela
consultoria Hotel Invest, pelo Fó-
rum de Operadores Hoteleiros do
Brasil (FOHB) e pelo Senac-SP, a ta-
xa de ocupação no setor hoteleiro
fluminense será em 2015 da or-
dem de 88% na categoria econômi-
ca. Para efeito de comparação, no
mesmo horizonte, daqui a dois
anos, as taxas de ocupação média
nesse segmento serão de 53% em
Porto Alegre, 48% em Belo Hori-
zonte e 81% em São Paulo. (JJO)
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 18 jun. 2013, Empresas, p. B5.




