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Av i a ç ã o Enquanto expansão de demanda não é retomada, companhia foca liderança e margens operacionais

Mercado só crescerá em 2015, diz TAM
João José Oliveira
De São Paulo

A presidente da TAM Linhas
Aéreas, Claudia Sender, descarta
uma retomada de crescimento
no setor antes de 2015. “O ano de
2014 será de estabilidade ou pe-
quena redução. O setor cresceu
da forma cara. Agora a gente tem
que crescer de forma eficiente”,
disse Claudia Sender ao Va l o r .
“Nossa estratégia é fazer a sinto-
nia fina na segmentação da de-
manda para oferecer a cada
cliente o produto mais adequa-
do, no melhor preço”, disse.

O modelo em prática da em-
presa usa tarifas que variam con-
forme a sazonalidade. Eventuais
aumentos de preços em um seg-
mento, como o de lazer, acabam
sendo compensados pelo menor
preço médio no corporativo, e vi-
ce-versa, mantendo atratividade
ante a concorrência sem abrir
mão da margem média.

Conforme a Associação Brasilei-
ra das Empresas Aéreas (Abear), a
TAM fechou julho com uma parti-
cipação de mercado de 41,9%, con-
siderando a demanda medida por
passageiros-quilômetros trans-
portados (RPK, na sigla em inglês).
A empresa respondeu por 39,10%
da oferta no período, calculada
por assentos-quilômetros ofereci-
dos (ASK, na sigla em inglês). Sua
taxa de ocupação foi de 84,39%.

“Manter [uma taxa de ocupa-
ção] acima de 85% é difícil, exige
uma sintonia muito fina. Mas ul-
trapassamos a marca dos 82% e
derrubamos o mito de que have-
ria turbulências. Esse patamar
[acima de 80% de load factor]
veio para ficar”, disse Claudia.

Ela afirmou que a conjuntura
de dólar apreciado e combustível
mais caro exige estratégia co-
mercial que privilegie a melhor

utilização das aeronaves. “Quan -
do o custo de tirar o avião do
chão é maior que o do ativo, te-
mos que pensar duas vezes antes
de voar e não apenas no custo do
leasing”, disse Claudia Sender.

Esse raciocínio explica porque
a TAM reduziu, entre janeiro e ju-
lho, a oferta de assentos em 9,3%
ante o mesmo período de 2012,
respondendo a um petróleo 10%,
mais caro e ao dólar médio 15%
apreciado — duas variáveis que
impactam 70% dos custos aéreos.

Essa elevação nos custos levou a
Latam, controladora da TAM, a um
prejuízo líquido de R$ 681,8 mi-
lhões no segundo trimestre deste
ano, ante lucro líquido de R$ 97,6
milhões obtido no mesmo perío-
do do ano passado.

Segundo a Agência Nacional
de Aviação Civil (Anac), no acu-
mulado dos sete primeiros meses
do ano, a demanda aérea domés-
tico no Brasil caiu 0,2%, enquan-
to a oferta cedeu 5,11% — primei -
ra retração nessa base de compa-
ração após uma década inteira
de expansão, quando o número
de brasileiros atendidos saiu de
33 milhões para 80 milhões.

Claudia diz que o ajuste da com-
panhia às condições do mercado,
que incluiu o corte em agosto de
811 profissionais, está feito. “Tam -
bém não vamos lançar nenhum
destino novo ou aumentar a frota
este ano, e muito provavelmente
também em 2014”.

A presidente da TAM Linhas
Aéreas ressalta que a liderança
de mercado continua sendo
prioridade da empresa. “Lideran -
ça é importante, vale competiti-
vidade para uma empresa que é
internacional e tem no Brasil
parte relevante da companhia”.

A operação doméstica brasi-
leira responde por 34% da oferta
da Latam, holding que controla

as aéreas TAM e L A N. “É possível
sim ser líder e ter margens no
nosso modelo”, afirma Claudia.

A executiva não disse quanto a
companhia terá de margem de
lucro antes de juros e impostos
(Ebit) na operação brasileira.
Mas afirmou que o Brasil tem pa-
pel relevante para que a Latam
consiga atingir uma margem de
4% a 6%, conforme o prometido
pela holding este ano.

Além do ajuste da política de
preços de passagens, a TAM bus-
ca ganhos operacionais de efi-
ciência. A presidente cita a ex-
pansão do autoatendimento,
que saltou de 24% para 36% em
média entre 2012 e 2013, a revi-
são de processos em solo e o au-
mento da frota de aeronaves de
reserva como fatores que favore-
cem a melhora de indicadores de
pontualidade e regularidade.

Segundo a executiva, esses fato-
res dão à TAM vantagem na manu-
tenção do público corporativo, on-
de a companhia é líder. Mas é do
turismo de lazer que ela espera um
novo impulso, a partir de 2015.

Segundo estudo da Bain & Com-
p a n y, o número de passageiros
embarcados per capita no Brasil
saltou de 0,22 para 0,37 entre 2005
e 2012. Apesar desse aumento, esse
indicador ainda é inferior à taxa de
0,50 que os Estados Unidos apre-
sentavam nos anos 60. “Nosso tu-
rismo de lazer está 50 anos atrás
dos Estados Unidos. Temos muito
a crescer nessa área”, diz Claudia.

Quando esse quadro se confir-
mar, a TAM quer estar pronta para
retomar expansão por meio de no-
vos destinos e maior oferta. “Esta -
mos sempre monitorando”, disse,
sobre a possibilidade de abrir rotas
quando a demanda pedir. “Olha -
mos os [aeroportos] regionais que
estão evoluindo e que podem en-
trar na rede nacional em breve”.

Cenário faz aérea manter “h e d g e” alto
De São Paulo

Preço internacional do petró-
leo acima dos US$ 100,00 o barril
e cotação do dólar oscilando en-
tre R$ 2,20 e R$ 2,40 são variáveis
que vieram para ficar e continua-
rão exigindo do setor aéreo a ca-
pacidade de operar nessas condi-
ções, aponta o presidente da
TAM S.A., Marco Antonio Bolog-
na, executivo que comanda a
holding que detém participações
na TAM Linhas Aéreas, TAM Via-
gens, TAM Cargo, TAM Aviação
Executiva, TAM MRO e Multiplus.

O presidente da TAM S.A. afir-
ma que a empresa vai manter a
atual política de proteção dos
ativos à volatilidade cambial.
“Estamos com um hedge alto e
vamos manter”, disse. A Latam —
que controla a brasileira TAM e a

chilena LAN — fechou o primeiro
semestre com proteção de apro-
ximadamente 76% e 59% para o
consumo estimado de combustí-
vel neste trimestre e no próximo
trimestre, respectivamente.

“A fusão [entre TAM e Lan] deu
musculatura para atravessarmos
mares revoltos”, disse Bologna.
Ele afirmou que os ajustes feitos
pela empresa este ano são sufi-
cientes, na conjuntura hoje vis-
lumbrada, de custos elevados e
demanda estagnada.

O executivo ressalta que a tra-
vessia desse período mais turbu-
lento pode ser suavizada se parte
das demandas encaminhadas
pelo setor ao governo federal for
atendida, como os pedidos de
mudança na fórmula de preços
do querosene de aviação, unifica-
ção das alíquotas de ICMS sobre o

combustível, desoneração de
PIS/Cofins, além de alterações
mais estruturais, como adequa-
ção da carga horária da tripula-
ção aos padrões usados no exte-
rior, que chegam a ser até 25%
maiores que no Brasil.

Bologna diz que além dessas
medidas, que significariam redu-
ção de custos para o setor, a am-
pliação da infraestrutura por
meio da concessão de aeroportos
à iniciativa privada também é
fundamental para a retomada do
processo de democratização do
transporte aéreo.

O executivo pondera, entretan-
to, que o fator que mais pesa nas
expectativas do setor é o desempe-
nho da economia. “O maior pro-
blema não é o dólar. [O dólar] já es-
teve mais alto. O problema é o cres-
cimento [econômico]”. (JJO)

ANA PAULA PAIVA

Claudia Sender, da TAM: quando o custo de tirar o avião do chão é elevado, é preciso pensar duas vezes antes de voar
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