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Aéreas citam preços para defender fusão
Robert Wright
Financial Times, de Nova York

O mercado de aviação conti-
nua “altamente competitivo” e os
preços das passagens estão mui-
to baratos, afirmou ontem a Air-
lines for America, principal asso-
ciação das empresas do setor nos
Estados Unidos — um dia depois
de o departamento de Justiça
americano ter criticado o com-
portamento da indústria.

A Airlines for America respon-
deu a afirmações de Bill Baer, che-
fe da divisão antitruste do Depar-
tamento de Justiça (DoJ, na sigla
em inglês), de que o mercado de
aviação não está operando “com a
competitividade que deveria”.

O DoJ está tentando impedir
uma tentativa de fusão entre a US
Airways e  a AMR Corporation, a
controladora concordatária da
American Airlines, sob a alegação
de que ela aumentaria os preços
das passagens. Mas a Airlines for
America afirmou: “A indústria da
aviação sempre foi altamente
competitiva e os consumidores

vem se beneficiando disso, uma
vez que os preços das passagens es-
tão muito baratos e não estão
acompanhando a inflação”.

A entidade setorial disse que a
queixa do departamento de Esta-
do em relação à fusão proposta é
“altamente especulativa” no que se
refere às políticas de preços das
companhias aéreas, que segundo
o DoJ vêm dando sinais de uma fal-
ta de vontade de competir.

Carl Tobias, professor da Facul-
dade de Direito da Universidade
de Richmond, disse que a posição
do DoJ contra a fusão sinaliza
“uma linha mais dura” em relação
as companhias aéreas. “Acho que a
preocupação é muito maior do
que apenas a fusão”, acrescentou.

O DoJ listou exemplos de rotas,
como de Miami a Cincinnati, em
que as três maiores companhias
aéreas tradicionais — United Airli-
nes, Delta e American — não esta-
riam competindo de maneira
agressiva nos preços. No entanto, a
US Airways — a quinta maior com-
panhia aérea americana em ven-
das, perdendo para as três grandes

e para a Southwest Airlines — esta -
ria competindo com mais afinco
com suas tarifas especiais.

O DoJ disse ser vital manter a US
Airways no mercado, competindo
com as demais companhias que
oferecem serviços de bordo com-
pletos, e que se houver apenas três
dessas empresas, elas não vão que-
rer competir umas com as outras.

A Airlines for America disse
que os consumidores decidem
todos os dias o que estão dispos-
tos a pagar. “A formação de pre-
ços do setor aéreo é incrivelmen-
te transparente para os consumi-
dores”, disse a associação.

Nos últimos cinco anos, o DoJ
aprovou três grandes fusões: entre
Delta e Northwest Airlines; United
e Continental; e Southwest com
A i r Tr a n . A Airlines for America dis-
se que o DoJ concluiu que todas
elas incentivariam a concorrência
e espera que em algum momento
o departamento concluirá que
uma fusão entre a AMR e a US
Airways terá o mesmo efeito. Uni-
ted, Delta e American não
quiseram fazer comentários.

Helicidade expande em Fortaleza e Rio
Virgínia Silveira,
Para o Valor, de São Paulo

A alta demanda por espaço pa-
ra “estacionar ” helicópteros nas
principais capitais brasileiras le-
vou o Helicidade, um dos maio-
res centros de serviços para heli-
cópteros do país, a investir R$ 33
milhões na instalação de mais
dois centros similares no Rio de
Janeiro e em Fortaleza.

Há 11 anos neste mercado, o
economista Fábio Tinelli, diretor
do Helicidade, disse que o centro
do Rio de Janeiro estará pronto
para operar durante a Copa do
Mundo, em junho de 2014, e o de
Fortaleza, mais focado em manu-
tenção, ficará pronto no segundo
semestre do ano que vem.

“Os helicópteros se transfor-
maram em uma grande ferra-
menta urbana ideal para deslo-
camentos de até 150 milhas
náuticas, com algumas vanta-
gens de mobilidade, que o avião
não tem”, diz Tinelli.

Só em São Paulo, segundo le-
vantamento realizado pela Asso-

ciação Brasileira dos Pilotos de
Helicópteros (Abraphe), existem
hoje mais de 400 aeronaves re-
gistradas, que realizam em tor-
no de 2 mil pousos e decolagens
por dia. Com estes números, São
Paulo é a capital mundial de he-
licópteros, à frente de Nova York
e de Tóquio.

O Brasil ocupa a quarta posi-
ção em termos de frota, com
1990 aeronaves registradas.

Com 18 mil metros quadra-
dos de área, o Helicidade está
com a sua capacidade de hanga-
ragem totalmente ocupada.
“Mesmo tendo registrado uma
redução de 30% no consumo de
combustível de aviação, por par-
te dos operadores de helicópte-
ros, no nosso centro, temos 70
aeronaves hangaradas no Helici-
d a d e” , disse.

O custo médio de hangaragem
de helicópteros, sem incluir a
parte de serviços para terceiros,
varia de R$ 7,5 mil a R$ 15 mil, de-
pendendo do tamanho do heli-
cóptero, informa Tinelli.

O número de pousos e decola-

gens no Helicidade, que tam-
bém oferece oficinas de manu-
tenção e abastecimento, é de 80
helicópteros por dia. “Em épocas
de pico, como Carnaval e corrida
de Fórmula Um, chegamos a ter
até 200 pousos e decolagens por
d i a” comenta.

No Rio de Janeiro, segundo Ti-
nelli, o preço do aluguel do han-
gar saltou 400% nos últimos três
anos, passando de uma média
de R$ 3 mil para R$ 12 mil. “O
problema é a falta de espaço. O
operador não tem para onde ir”,
ressalta.

As informações analisadas pe-
la Abraphe apontam ainda o Bra-
sil (com 1.990 aeronaves regis-
tradas) como a quarta maior fro-
ta de helicópteros civis do mun-
do na comparação por países, es-
tando atrás dos Estados Unidos
(12.000 helicópteros), Canadá
(2.776 helicópteros) e Austrália
(2.025 helicópteros).

O Brasil está à frente da França
(1.300 helicópteros) e do Reino
Unido (1.260 helicópteros). Os
dados considerados são de 2012.

Gol não terá lucro líquido neste ano, diz vice-presidente
Av i a ç ã o
Guilherme Serodio
Do Rio

A Gol não terá lucro líquido
em 2013. A afirmação foi feita ao
Va l o r pelo vice-presidente finan-
ceiro e de relações com investi-
dores da companhia, Edmar Lo-
pes. Segundo ele, embora a em-
presa espere margens operacio-
nais positivas ainda este ano, a
possibilidade de lucro nas contas
da Gol não será possível antes de
2014 devido à desvalorização do
real frente ao dólar.

“Com essa mexida do câmbio,
é impossível [um resultado posi-
tivo]”, disse Lopes, após reunião
da Apimec no Rio.

“Não há mais bala de prata. Fi-
zemos as grandes medidas [de
ajuste dos custos] desde o ano
p a s s a d o”, disse o executivo, para
quem a prioridade da Gol para
alcançar números melhores em
2013 continuará sendo a busca
por eficiência no uso do combus-
tível — maior insumo do setor —
e a melhoria de processos como
um todo. Lopes aposta que a
companhia pode melhorar a efi-
ciência, voltando a crescer no ce-

nário atual sem aumentar o nú-
mero de funcionários.

O caixa acumulado de R$ 2,8
bilhões, o maior da história da
companhia, deve ser preservado.
De acordo com o executivo, os re-
cursos serão mantidos para dar
segurança à empresa, que prevê
que o cenário para o setor deve
piorar nos próximos meses, pu-
xado pela alta do combustível. A
Gol estima que o querosene de
aviação bata em setembro o re-
corde histórico de R$ 2,70 o litro.

“Com esse caixa, a gente volta a
um nível de conforto muito
grande que poucas empresas [no

setor] têm", disse. O executivo
afirmou ainda que a subsidiária
aberta em Luxemburgo, Gol Lux-
Co S.A., anunciada nesta semana,
foi criada como um canal para
captação de recursos no exterior.

Ainda que preveja um cenário
pessimista, a Gol considera-se se-
gura para enfrentar a turbulên-
cia. A empresa mantém muitos
ativos de que poderia dispor em
um ambiente mais nebuloso que
o atual, frisou o executivo.

“O Smiles é um desses ativos.
Mas temos também aeronaves
em leasing” disse. Com o IPO da
Smiles, em abril, a empresa refor-

çou seu caixa em R$ 1,9 bilhões.
A companhia, que tem 62% de

sua dívida em dólares, sofre com
a alta da moeda estrangeira. Só
o câmbio representou mais de
R$ 200 milhões em acréscimo de
dívida no segundo trimestre,
conforme o balanço divulgado
na terça-feira.

“O cenário de dólar a R$ 2,30
não estava na visão da compa-
nhia um ano atrás, quando co-
meçamos a mudar o tamanho da
c o m p a n h i a”, disse Lopes. “O pon-
to importante é que chegamos
bem preparados a um cenário
ainda mais desafiador. Hoje a

companhia é cada vez mais ágil e
flexível”, disse Lopes.

De acordo com ele, a tarifa mé-
dia da Gol para uma passagem
de 1 mil quilômetros é de R$ 250.
“Estamos enfrentando um au-
mento da base de nosso princi-
pal custo de mais de 50% em dois
anos”, disse, sobre o combustível.
“Quando você vê o aumento do
nossos principal insumo nessa
taxa, você percebe o que aconte-
ce com a margem de lucro”, disse.
Ainda assim, a Gol mantém sua
projeção financeira de margem
operacional entre 1% e 3% para o
ano de 2013.

Anhanguera também investe em cursos técnicosLEONARDO RODRIGUES / VALOR

Valério, presidente da Anhanguera: com apoio do Fies, 120 mil alunos até deze m b ro

Educação
Beth Koike
De São Paulo

À semelhança de seus pares Es -
tácio e Kroton, a Anhanguera tam -
bém está diversificando o seu ne-
gócio. O grupo educacional pau-
lista planeja oferecer a partir do
próximo ano cursos técnicos para
atender ao Pronatec, programa do
governo federal que concederá
bolsas de estudos.

O Pronatec, sancionado pela
presidente Dilma Rousseff em
2011, recebeu 4 milhões de matrí-
culas. A Kroton, que anunciou há
pouco mais de três meses uma fu-
são com a Anhanguera, abriu nes-
te semestre matrículas para cursos
técnicos do Pronatec. A Estácio
não está apostando em cursos téc-

nicos, mas diversifica ao investir
em cursos de educação continua-
da como pós-graduação, cursos li-
vres e corporativos.

A Anhanguera também iniciou
neste semestre sete cursos on-line
com aulas 100% a distância. Até en-
tão, havia apenas um modelo hí-
brido, em que há aulas presenciais
duas vezes por semana e a distân-
cia nos demais dias. Ontem, divul-
gou os resultados do segundo tri-
mestre. Registrou lucro líquido de
R$ 34,1 milhões, com aumento de
38,9% em relação a um ano antes.

A receita líquida avançou
11,7%, para R$ 451,7 milhões. Es-
sa alta foi motivada basicamente
pelo aumento de 9,1% no núme-
ro de alunos, que atingiu 459,2
mil em junho. A maior expansão
veio dos cursos a distância, cuja
demanda cresceu 14,2%.

Já nos cursos presenciais, um
dos responsáveis pelo avanço foi o
Fundo de Financiamento Estudan-
til (Fies). A companhia encerrou o
segundo trimestre com 100 mil
alunos apoiados pela linha de cré-
dito do governo federal — isso re-
presenta 33% da carteira de estu-
dantes de cursos presenciais de
graduação. “Já batemos nossa me-
ta e agora pretendemos chegar no
fim do ano com 120 mil”, diz Ro-
berto Valério, presidente da
Anhanguera. Esse número é o do-
bro do registrado em dezembro de
2012. O número total de alunos da
companhia é de 459,2 mil.

O lucro antes de juros, impos-
tos, depreciação e amortização
(Ebitda) teve alta de 24%, para R$
86,3 milhões, e a respectiva mar-
gem ficou em 19,1%, ou seja, 1,9
ponto percentual a mais em rela-

ção ao segundo trimestre de 2012.
“A melhora no lucro e Ebitda é

resultado, principalmente, do au-
mento de cinco pontos percen-
tuais na margem do lucro bruto
das empresas adquiridas”, expli-
cou José Augusto Teixeira, vice-
presidente financeiro e de relações
com investidores da Anhanguera.
A margem de lucro bruto das em-
presas adquiridas pela Anhangue-
ra atingiu 29,3%. A meta, sem pra-
zo definido, é chegar em 50%.

No segundo trimestre, a provi-
são para devedores duvidosos
(PDD) aumentou 6,8% para 8,2%
da receita líquida. Essa expansão
deve-se ao aumento da inadim-
plência no fim do ano passado. A
companhia provisiona os boletos
de mensalidades com atraso de
180 dias, que coincide com o se-
gundo trimestre deste ano.

Va re j o Liquidações mais agressivas pressionam as margens do setor

Renner vê cenário “muito
desafiador ” neste semestre

JEFFERSON BERNARDES/VALOR

Adalberto Santos, da Renner: plano de abrir até 48 lojas em 2013 está mantido

Marina Falcão
De São Paulo

O ambiente competitivo e ma-
croeconômico para o varejo de
vestuário ainda está “muito desa-
fiador ” no segundo semestre,
disse o diretor financeiro da Ren-
ner, Adalberto Santos. Segundo o
executivo, as promoções estão
mais agressivas do que no ano
passado, o que pressiona as mar-
gens das varejistas.

Segunda maior rede de moda
do país, a Renner registrou queda
de 5,3% no lucro líquido no segun-
do trimestre, para R$ 98 milhões. O
resultado ficou um pouco abaixo
da média de estimativas dos ana-
listas ouvidos pelo Va l o r , que indi-
cava uma retração de 1,5% no ga-
nho final da companhia

A receita líquida, na compara-
ção anual, avançou 11%, para
R$ 1 bilhão. Nas lojas abertas há
mais de um ano (“mesmas lo-

jas”), as vendas subiram 3,7%, em
linha com as previsões.

Segundo Santos, a Renner en-
frentou, no segundo trimestre,
uma conjuntura macroeconômica
mais difícil do que era esperado.
As vendas vinham boas até o fim
de abril, disse o executivo, mas essa
tendência se inverteu nos dois me-
ses seguintes. “Juros mais altos, dó-
lar valorizado, inflação. Mas o que
mais impactou as vendas, na nossa
visão, foi a queda na confiança do
consumidor ”, afirmou Santos.

Ele disse que as vendas da Ren-
ner no Nordeste e Centro-Oeste
tiveram boa performance, en-
quanto o Sul e o Sudeste senti-
ram mais o impacto negativo das
temperaturas amenas em junho,
que prejudicaram o desempe-
nho das coleções de inverno.

Em julho e agosto, acrescentou
o executivo, as vendas melhora-
ram no Sul e Sudeste, acompa-
nhando a queda nas temperaturas

nessas regiões. Ele lembra, no en-
tanto, que base de comparação do
terceiro trimestre em “mesmas lo-
jas” é bastante elevada. De julho a
setembro do ano passado, o indi-
cador cresceu mais de 12,6%.

Antes dos juros e dos impostos,
o lucro da Renner aumentou 1,9%,
para R$ 157,42 milhões. Custos e
despesas operacionais avançaram
13% e 12,5%, respectivamente, em
ritmo um pouco acima do avanço
das vendas da varejista.

O ganho final da empresa foi
ainda prejudicado por uma despe-
sa financeira líquida de R$ 19,42
milhões, três vezes maior que a ve-
rificada um ano antes.

Para Santos, o ambiente adverso
para o setor pode representar uma
oportunidade para as empresas
que elevaram a eficiência na época
das “vacas gordas” ganharem mais
participação de mercado.

De acordo com executivo, o pla-
no de abertura de até 48 novas uni-

dades em 2013 permanece inalte-
rado. Dessas, entre 27 e 30 lojas se-
rão da bandeira Renner, 6 a 8 da
Camicado (de utensílios para o lar)
e 10 da Youcom (de moda jovem).

Segundo Santos, uma opera-
ção de hedge da Renner travou o
dólar a R$ 2,10 até o fim do ano.
Se o câmbio se mantiver valori-
zado em 2014, os maiores custos
devem ser absorvidos ao longo
da cadeia produtiva. “De ime-
diato, não há impacto para o
consumidor ”, disse.

O resultado das operações de
serviços financeiros da companhia
aumentou 27,6%, para R$ 41,1 mi-
lhões no segundo trimestre.

Na terça-feira, a companhia
conclui uma captação de R$ 400
milhões em debêntures, com re-
muneração de CDI mais 0,85% ao
ano. “Foi uma boa taxa, aproveita-
mos uma janela. Possivelmente,
esta foi a última emissão com essa
condições este ano”.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 15 ago. 2013, Empresas, p. B5.




