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Lotação esgotada
Dados do mercado de viagens e da infraestrutura dos aeroportos

    Oferta e demanda
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    Situação dos principais aeroportos em 2012
Em milhões de passageiros
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    Recursos necessários para aeroportos atenderem demanda em 2020

20 maiores 
aeroportos

R$ 17 bilhões

Outros 
aeroportos

R$ 3 bilhões

Novos 
aeroportos

R$ 22 bilhões

Grupo Walmart freia expansão no mercado indiano
S u p e r m e rc a d o s
Amy Kazmin

Financial Times, de Nova Deli

O Wa l m a r t , maior grupo vare-
jista do mundo em vendas, está
adiando seus planos de crescimen-
to na Índia, enquanto enfrenta
duas investigações e lida com o
desconforto com as regras do go-
verno para os investimentos es-
trangeiros no setor de varejo.

A companhia, que opera 20 lo-
jas atacadistas no país, por meio de
uma joint venture com a Bharti En-
terprises de Nova Deli, não abre
nenhum ponto de venda desse
segmento desde o fim de outubro.

O Walmart estreou na Índia
em 2009. A Bharti Retail, uma

subsidiária da Bharti Enterprises
que administra a rede EasyDay
de lojas de conveniência vizinhas
às lojas atacadistas, com apoio
técnico e administrativo do Wal-
mart, não abre lojas novas desde
o começo de novembro.

Segundo a imprensa indiana,
nos últimos meses a Bharti tam-
bém encerrou seus contratos de
aluguel sobre mais de uma deze-
na de imóveis que teriam sido
novas lojas. O Walmart e sua só-
cia na joint venture “pararam de
crescer ”, diz um analista especia-
lizado em varejo, que acompa-
nha de perto o desenvolvimento
do mercado. “Os negócios esta-
vam indo bem, haviam começa-
do a se sair razoavelmente bem.
Todos os problemas que eles es-

tão enfrentando são mais de au-
ditoria interna.”

O Walmart mudou sua política
depois que o governo disse que es-
tava investigando uma possível
violação do grupo americano à an-
tiga proibição do controle estran-
geiro sobre supermercados, via o
fornecimento de um empréstimo
de US$ 100 milhões, por meio de
debêntures conversíveis em ações,
para a holding da Bharti e direcio-
nado à unidade EasyDay.

Sob os termos do negócio, o
Walmart poderia converter a dívi-
da em ações assim que a Índia per-
mitisse o controle estrangeiro so-
bre varejistas. Os críticos classifica-
ram a transação de clandestina e
de investimento direto ilegal na
companhia varejista.

O Walmart também está inves-
tigando se executivos da compa-
nhia na Índia violaram a “Lei so-
bre Práticas de Corrupção no Es-
t r a n g e i r o”, o Foreign Corrupt
Practices Act, ao pagarem a auto-
ridade locais para obter permis-
são para a abertura de lojas. Esta
investigação é parte de uma au-
ditoria interna sobre alegações
de pagamentos de propinas que
surgiram primeiro no México. O
Walmart não quis comentar seus
planos para a Índia.

Em um comunicado por escrito
enviado ao “Financial Times”, a re-
de afirmou que está “de acordo”
com as regras da Índia sobre inves-
timentos estrangeiros diretos e es-
tá cooperando com a investigação
do governo. “Continuamos reven-

do as diretrizes e o trabalho com o
governo, para entender as regras
para os investimentos estrangeiros
diretos”, afirmou a empresa. “Acre -
ditamos que os melhores dias para
a Índia ainda estão por vir.”

Este mês, o Walmart transferiu
Mitchell Slape, que vinha atuando
como diretor operacional da Bhar-
ti Retail, de volta para os Estados
Unidos, pouco mais de um ano
após ele ter sido enviado para a Ín-
dia para supervisionar os negócios
locais da companhia. O Walmart
não é o único grupo varejista oci-
dental que está diminuindo o rit-
mo na Índia, apesar da longamen-
te aguardada decisão do governo,
em setembro, de permitir o con-
trole estrangeiro sobre supermer-
cados e lojas de departamentos.

Redes de hipermercados como
Te s c o e Carrefour são atraídas pe-
lo potencial do mercado, mas es-
tão sendo desencorajadas por
condições rígidas que incluem
restrições à localização das lojas.
A oito meses das eleições parla-
mentares — e com os partidos da
oposição ameaçando reverter to-
talmente a decisão do Partido do
Congresso de permitir o controle
estrangeiro sobre os supermer-
cados, se vencerem —, a maioria
dos grandes varejistas globais es-
tá preferindo esperar para ver o
que vai acontecer. “Ninguém está
avaliando seriamente a Índia no
m o m e n t o”, diz Raghav Gupta da
consultoria Booz & Compa n y. “As
pessoas vão esperar até
depois das eleições.”

Av i a ç ã o Demanda por passagens
tem a primeira queda em dez anos

Retração de
aéreas alivia
gargalo em
aeroportos
João José Oliveira

De São Paulo

A primeira retração no trans-
porte aéreo de passageiros apu-
rada em um mês de julho no Bra-
sil, após uma década inteira de
expansão ininterrupta, mostra
que a decisão das companhias
aéreas de buscar a recuperação
da lucratividade em detrimento
de fatias de mercado, pode dar
fôlego, ainda que temporário, ao
setor de infraestrutura, atenuan-
do a lacuna entre oferta de aero-
portos e demanda por voos.

Segundo dados da Agência
Nacional de Aviação Civil (Anac),
a demanda aérea medida pelo
número de passageiros transpor-
tados por quilômetro voado
(RPK, na sigla e inglês) recuou
1,71% em julho em relação ao
mesmo mês de 2012.

Na mesma base, a oferta apu-
rada por assentos disponíveis
por quilômetro voado (ask) caiu
1,02%, fazendo com que a taxa de
ocupação (prask) doméstica
caísse, de 79,42% para 78,87%.

No acumulado dos sete pri-
meiros meses do ano, a demanda
aérea doméstico caiu 0,2%; a
oferta, 5,11%. “O quadro nos ae-
roportos teria piorado muito se
as companhias continuassem
crescendo no ritmo de anos
atrás”, disse o sócio da Bain &
Company especialista em avia-
ção, André Castellini. “Mas o alí-
vio é relativo. As aéreas deram
um passo atrás para ajustar a
oferta, mas voltarão a crescer nu-
ma nova estrutura de preços”,
afirma o consultor.

Estudo da Bain & Company
aponta que a capacidade dos
aviões cresceu 2,3 vezes mais que
a dos aeroportos. “Foi a combina-
ção de crescimento do PIB [Pro-

duto Interno Bruto] superior a
4%, incorporação da classe média
e câmbio favorável”, disse espe-
cialista. “Isso permitiu que em
dez anos, o yield [margem opera-
cional por assento] caísse dois-
terços, o que atraiu parcela da
população que não usava avião”.

A quantidade de brasileiros
transportados nos voos domésti-
cos saltou de 38 milhões em
2002 para 98 milhões de pessoas
ano passado. No mesmo período,
a tarifa média no setor caiu
42,77%, de R$ 515,17 a R$ 294,83.

Ano passado, 65% dos assentos
no setor do transporte aéreo do-
méstico brasileiro foram comer-
cializados com tarifas inferiores
a R$ 300, enquanto em 2002 este
percentual era de 23%.

“Mas esse modelo se exauriu”,
aponta Castellini. “Há poucos ga-
nhos de eficiência a serem apro-
priados pelas companhias que
permitam seguir com crescimen-
to forte da oferta a tarifas cada
vez mais baratas. Agora, as taxas
de crescimento da aéreas não se-
rão as mesmas”.

Ele projeta para este ano estag-
nação da demanda e retração da
oferta em 3%. “O que não muda
em nada a necessidade de am-
pliar a capacidade aeroportuá-
r i a”, aponta o analista.

O Brasil tem 721 aeroportos,
dos quais 130 são usados para
aviação comercial. Desses, ape-
nas 30 estão nas capitais. Dados
compilados pela Associação Bra-
sileira das Empresas Aéreas
(Abear) com números do Banco
Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES) e da
Infraero, mostram que a deman-
da projetada pelas companhias
aéreas para 2020 exigem investi-
mentos de pelo menos R$ 42 bi-
lhões nos próximos oito anos.

Hoje, os aeroportos de Cumbi-
ca, em Guarulhos, e de Viraco-
pos, em Campinas, operam aci-
ma da capacidade. E os terminais
de Congonhas, em São Paulo, Ga-
leão e Santos Dumont, no Rio de
Janeiro, de Confins, em Belo Ho-
rizonte, além do de Brasília, estão
no limite da capacidade.

No caso do maior aeroporto
do país, Guarulhos, a atual con-
troladora da concessão I nv e p a r,
planeja elevar dos atuais 33 mi-
lhões para 60 milhões de passa-
geiros a capacidade anual do ter-
minal quando concluído o pro-
grama de investimentos de R$
6,1 bilhão para o período.

No caso dos próximos dois
grandes aeroportos que irão a
leilão de concessão — Galeão e
Confins —, o  Credit Suisse estima
em R$ 16,2 bilhões os investi-
mentos que serão feitos.

É com esses recursos que a In-
fraero projeta aumentar a capa-
cidade nos terminais do país.

No caso do Galeão, a estatal
projeta elevar dos atuais 17 mi-
lhões para mais de 43 milhões a
capacidade de utilização já em
2014. Enquanto o terminal de
Confins elevaria a capacidade de
10 milhões para 15,5 milhões de
pessoas por ano.

Outra linha de ação do gover-
no federal para ampliar o univer-
so de passageiros transportados
sem afogar os aeroportos já con-
gestionados é ampliar a capilari-
dade do sistema. No ano passa-
do, foi lançado o plano de avia-
ção regional, que prevê investi-
mentos de R$ 7,2 bilhões em cer-
ca de 270 aeroportos.

Protesto em Buenos Aires
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Funcionários da LAN Argentina

bloquearam ontem os principais

acessos ao aeroporto Jorge

Newbery, em Buenos Aires, em

protesto contra a ordem de despejo

de um hangar da empresa, dada pela

autoridade aeroportuária na

semana passada. A LAN, controlada

pela chilena LATAM, publicou ontem

um anúncio nos principais jornais da

Argentina em que afirma que para

continuar operando no país precisa

manter o hangar. A empresa diz ter

um contrato vigente até 2023 e que

investiu US$ 5 milhões no hangar.

Nesta quinta-feira, prazo final dado

na ordem de despejo, os

trabalhadores aeroportuários e

tripulantes devem entrar em greve

nacional, em solidariedade à LAN. A

mobilização objetiva paralisar o

tráfego aéreo regular na Argentina.
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