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Aéreas temem
caos no País na
Copa do Mundo

Empresas de malas apostam no
modelo de franquias para crescer

MÁRCIO FERNANDES/ESTADÃO-21/5/2013

DANIEL TEIXEIRA/ESTADÃO

Mercado
de aviação
encolhe
no Brasil
Desempenho ruim dos voos domésticos no
País afeta projeções do setor aéreo mundial

As maiores empresas aéreas do
mundo cobram do Brasil uma
resposta em relação ao que será
feito dos aeroportos do País pa-
raa Copa do Mundo, que ocorre-
rá em menos de um ano. Tony
Tyler, presidente da Associação
Internacional de Transporte Aé-
reo, deixou claro ontem que o
setor teme por um caos diante

do fluxo de passageiros entre as
12 cidades. “Estamos preocupa-
dos”, admitiu Tyler, que repre-
senta as 280 maiores compa-
nhias aéreas do mundo. “As em-
presas estarão prontas para ga-
rantir o serviço”, insistiu. “Mas
estamos em diálogo com o go-
verno brasileiro para saber exa-
tamente o que vai ocorrer.”

A Iata tem mandado delega-
ções para dialogar com Brasília
justamente para entender
quais são os planos do governo
no que se refere aos aeroportos.
Para Tyler, ainda há tempo para
que os aeroportos passem pelas

reformas necessárias. Mas a en-
tidade admite que, logo, esse
tempo terá sido esgotado.

Se as previsões do governo se
confirmarem, o Brasil recebe-
ria durante o Mundial cerca de
600 mil turistas estrangeiros.
Com a Copa ocorrendo em 12
cidades, os próprios organiza-
dores chegam a falar no uso de
aeroportos militares, pelo me-
nos para as equipes e para o
staff da Fifa. Em meados do
ano, o governo indicou que o
custo da reforma dos aeropor-
tos para a Copa do Mundo au-
mentou em R$ 1,6 bilhão. / J.C.

Gisele Tamamar

Tradicionalmente vendidas em
lojas multimarcas, as malas e
mochilas Primicia e Sestini vão
ganhar espaço próprio. As duas
empresas concorrentes come-
çam, no mesmo período, a ex-
pansão por meio de franquias
em busca de exposição da mar-
ca e relacionamento mais próxi-
mo com o cliente. Mas o varejo
multimarcas não será abando-
nado, a estratégia é criar um no-
vo canal de distribuição.

“As empresas de malas não
são exceções. Elas apenas estão
reproduzindo o que está aconte-
cendo em vários outros setores.
A indústria está avançando pa-

ra o varejo e quase sempre por
franquias”, avalia Marcelo Cher-
to, especialista em desenvolvi-
mento de franquias.

Segundo Cherto, esse movi-
mento ocorre porque as empre-
sas estão percebendo que a pes-
soa não compra apenas o produ-
to ou serviço. “Ele quer uma ex-
periência de consumo, é preci-
so criar uma conexão emocio-
nal entre o consumidor e a mar-
ca e, normalmente, você não
consegue essa experiência em
uma loja multimarcas.”

O diretor-superintendente
da Primicia, Roberto Postel,
afirma que a expansão por fran-
quias será uma reviravolta no
sistema comercial da empresa,
que faturou R$ 60 milhões no
ano passado. No Brasil desde
1952, a Primicia fabricava todos
os produtos aqui até 1994. Com
a abertura das importações, a
produção no exterior já chega a
75% do total. “Até 2011 trabalha-
mos exclusivamente com multi-
marcas, mas muitos de nossos
clientes começaram a importar
diretamente e resolvemos fazer
o caminho inverso.”

Para testar o modelo, a Primi-
cia abriu dez lojas próprias no
ano passado e este ano inaugu-
rou a primeira franquia, que fun-
ciona em Ribeirão Preto e per-
tence não por acaso a executi-
vos da própria marca. A expecta-
tiva do empreendimento é fe-
char 2013 com mais cinco lojas e
abrir pelo menos 20 no próxi-
mo ano. A empresa informa ain-
da para os interessados que o
investimento inicial para abrir
uma franquia será de R$ 395 mil,
com faturamento mensal esti-
mado de R$ 120 mil e lucrativi-
dade entre 10% e 14%.

Sonhos. Depois de dois anos
de estudos, a Sestini vai colocar
a expansão da marca em prática
entre outubro e novembro com
a inauguração de quatro unida-
des no Estado de São Paulo.

O plano é abrir mais dez no
ano que vem. No mercado há 19
anos, a empresa é conhecida pe-
las mochilas licenciadas da Bar-
bie, Hot Wheels e Monster
High – o negócio vende 4 mi-
lhões de peças por ano.

De acordo com Alexandre Be-
nedek, diretor comercial da Ses-
tini, três pontos motivaram a ex-
pansão por franquias. O primei-
ro é a marca. “Como importa-
dor/distribuidor não estamos
diretamente interagindo com o
consumidor. Com a rede pró-
pria, a exposição da marca vai
melhorar”, diz.

O segundo ponto é abrir mais
um canal de distribuição e au-
mentar as vendas onde a marca
não está bem posicionada. O ter-
ceiro é ter contato com o consu-
midor. “Na franquia vamos con-
seguir testar um pouco dos nos-
sos sonhos. Na loja monomar-
ca, o consumidor terá mais qua-
lidade no atendimento.”

É possível montar uma loja
da Sestini com investimento a
partir de R$ 350 mil. O fatura-
mento mensal foi estimado pe-
la empresa em R$ 100 mil, com
lucratividade entre 10% e 15%.

Com nova estratégia,
Primicia e Sestini tentam
estreitar relacionamento
com consumidor e testar
eficiência dos produtos

Jamil Chade
CORRESPONDENTE / GENEBRA

Depois de anos de expansão,
o mercado doméstico de pas-
sageiros no Brasil sofre uma
contração e, junto com o
freio em outras economias
emergentes, acaba contri-
buindo para afetar o setor aé-
reo mundial. Dados divulga-
dos ontem pela Associação In-
ternacional de Transporte Aé-
reo (Iata) apontam que, no
primeiro semestre, o número
de passageiros domésticos
no Brasil caiu 0,6%.

A entidade reduziu suas proje-
ções de lucros e de renda para
2013, apontando para ganhos
de US$ 11,7 bilhões – US$ 1 bi-
lhão a menos que as projeções
iniciais. O custo elevado do pe-
tróleo, por conta da crise na Sí-
ria, e resultados decepcionan-
tes em alguns países emergen-
tes, entre eles o Brasil, seriam as
causas dessa revisão. “Os mer-
cados emergentes sofreram
uma desaceleração”, admitiu
Tony Tyler, presidente da Iata.

A realidade brasileira contras-
ta com a média da expansão
mundial. Segundo ele, o núme-
ro de passageiros no mundo de-
ve crescer em 5% em 2013, abai-

xo dos 5,3% de 2012. Mas, pela
primeira vez, o número de pas-
sageiros vai superar a marca de
3 bilhões de pessoas.

Brasil. Diante do fraco desem-
penho do Brasil, a Iata estima
que toda a média latino-ameri-
cana parao ano acabará compro-
metida. Em 2013, as projeções
apontam que o setor aéreo na
região terá lucros de US$ 600
milhões, um dos mais baixos do
mundo, repetindo os resulta-
dos de 2012. Só em 2014 é que o
setor teria um salto nos lucros,
passando a US $ 1,1 bilhão.

“Mas uma melhoria mais am-
pla está sendo impedida por vá-
rios fatores, entre eles a fragili-

dade econômica do Brasil”,
apontou a Iata. “A fraqueza eco-
nômica no Brasil está sendo
compensada por melhorias de
desempenho como resultado
de restruturações e disciplina
na capacidade”, disse a Iata.

Segundo a entidade, as rotas
entre a América do Sul e os EUA
continuam a se expandir. Mas
as rotas ligando outras regiões
emergentes seriam mais vulne-
ráveis e dependem ainda dos ci-
clos de crescimento dessas re-
giões. Ainda assim, a demanda
deverá crescer em toda a região
em cerca de 6%.

Ásia. Na Ásia, a desaceleração
da Índia é o que mais impacta
no setor aéreo regional. O seg-
mento ainda terá lucros de US$
3,1 bilhões. Mas US$ 1,5 bilhão
abaixo das taxas de 2012. Já na
China, o primeiro semestre
mostrou uma expansão de 12%
no mercado doméstico. Mas dis-
tante do crescimento de mais
de 20% dos últimos anos. Na
Rússia, outro país do Bric, a ex-
pansão no primeiro semestre
foi de 10%.

A desaceleração de alguns
dos emergentes ocorre no mo-
mento em que tanto o mercado
americano quanto o europeu
dão sinais de estabilização. “O
crescimento de mercados emer-
gentes como Índia, Brasil e, de
certa forma, a China, foi mais
lento do que se antecipava”, dis-
se Tyler. “Mas isso foi de uma
certa forma equilibrado por me-
lhorias na economia dos EUA e
pela estabilização da Europa.”

Na América do Norte, os lu-
cros no setor serão de US$ 4,9
bilhões em 2013, com alta de 2%
na demanda de passageiros. Pa-
ra 2014, as projeções são de lu-
cros de US$ 6,3 bilhões – um re-
corde para o setor. Na Europa,
os lucros devem chegar a US$
1,7 bilhão, quatro vezes mais do
que em 2012. Para 2014, o valor
deve dobrar.

Para a Iata, o bom resultado
dos países ricos em 2014 deve
permitir que o setor atinja lu-
cros de US $ 16,4 bilhões no pró-
ximo ano, que também seria o
maior da história.

Aeroportos. Iata questiona se País tem estrutura para receber 600 mil turistas em 2014

Primicia. Roberto Postel testou mudança em lojas próprias

● Turbulência

● Desenvolvimento
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(1) Referente ao plano Dix 100 PME, porte II de 30 a 99 vidas, QC, de 0 a 18 anos. Válido até 31/12/2013 para contratação no Estado de SP.

O MAIOR PLANO DE 
SAÚDE DO PAÍS TAMBÉM 

OFERECE O MELHOR

CUSTO-BENEFÍCIO. 

“O crescimento de
mercados emergentes
como Índia, Brasil e, de
certa forma, a China, foi
mais lento do que se
antecipava. Mas isso foi de
certa forma equilibrado por
melhorias na economia dos
Estados Unidos e pela
estabilização da Europa.”
Tony Tyler
PRESIDENTE DA IATA

4 milhões
de peças são vendidas por ano
pela Sestini entre malas, pastas,
mochilas e acessórios.

R$ 350 mil
é o investimento inicial para abrir
uma franquia da marca, sem
contar o ponto comercial.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 24 set. 2013, Economia & Negócios, p. B16.




