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Guerra de tarifas, merchandising
nanovela, novas empresas. Acon-
corrência chegou, finalmente, ao
setor aéreo, mais de dez anos de-
pois do início do processo de des-
regulamentação tarifária. Com a
Vasp fora do páreo e a Varig ocu-
pada com sua própria crise, Gol e
TAMenfrentamhojeuma compe-
tição acirrada para ampliar suas
participações de mercado.

“O setor está mais maduro e,
diantede condições externas favo-
ráveis – demanda em alta e câm-
bio valorizado –, as companhias
têm mais fôlego para competir”,
avalia o coordenador do Núcleo
de Estudos de Competição e Re-
gulação do Transporte Aéreo
(Nectar) do ITA, Alessandro Oli-
veira.

“A Gol e a TAM já estão se an-
tecipando a uma eventual saída
da Varig do mercado”, completa
o professor de administração do
Ibmec-SãoPaulo, Sérgio Lazzari-
ni, especialista em aviação. An-
teontem, a TAM anunciou a am-
pliaçãode 12% na oferta de assen-
tos apartir dodia 2de maio, quan-
do terminao acordo de vôos com-
partilhados com a Varig. Para is-
so, está incorporando quatro no-
vos Airbus A320 à sua frota.

A Gol, que em março anun-
ciou uma reestruturação tarifária
com redução de até 56%, tam-
bémestá ampliando a frota. Aem-
presa planeja terminar o ano com
36 aeronaves, 7 a mais do que ho-
je. “Vamos ver um embate acirra-
do”, afirma Lazzarini.

Além da encomenda de novas
aeronaves, as duas empresas têm

planos parecidos de capitaliza-
ção. Ambas estão em fase final de
negociação para obter financia-
mentosdo BancoNacional de De-
senvolvimento Econômico e So-
cial (BNDES) que, somados, che-
gam a R$ 350 milhões.

Nos próximos meses, a disputa
chegará às bolsas de valores. A
Gol sairá na frente com a venda,
em maio, de mais de 10 milhões
de ações preferenciais no Brasil e
outros10 milhõesem ADS (Ame-
rican Depositary Shares) em No-
va York. Com isso, espera levan-
tar cerca de R$ 900 milhões.

A TAM, que na prática estará
fazendo uma oferta inicial – hoje
temapenas 0,5%das açõesna bol-
sa – tem planos mais modestos.
No mercado, fala-se em R$ 450
milhões.Entretanto, segundo ana-
listas, a competição no mercado
acionário não será sangrenta. “Há
um apetite grande por qualquer
ação de mercados emergentes”,
afirma o especialista em aviação
da consultoria Pentágono, Marce-
lo Ribeiro. “E, como o mercado
apostana saída daVarig e no cres-
cimento do setor, as perspectivas
para as duas são muito boas.”

Todos os analistas ouvidos pe-
loEstadoacreditam quea concor-
rência não será predatória. “A
competição é altamente positiva e
deverá provocar redução de pre-
ços”, diz Lazzarini. “Haverá algu-
ma perda de margem de lucro das
empresas, sobretudo com o fim
do code-share e a entrada de no-
vas companhias, mas Gol e TAM
estão muito bem posicionadas pa-
ra entrar nessa competição.” Na
sua opinião, as empresas traba-
lham com mercados distintos e,
portanto, não haverá uma guerra
frontal.

A TAM é a concorrente mais
próxima da Varig em termos de
atributos e sai do code-share com
uma imagem mais positiva junto
ao consumidor. Teria, portanto,
mais condições de atrair os passa-
geiros da concorrente. A Gol,

cujos clientes são mais sensíveis
ao preço, poderá sofrer mais pres-
são com a entrada da BRA, em-
presadecharter que, embreve, de-
ve se transformar em companhia
regular.

Assim como fez a Gol antes da
abertura de capital, no ano passa-
do, a TAM está investindo pesa-

do em imagem institucional. No
último sábado, estreou na novela
América, da Rede Globo, trans-
portando personagens na primei-
ra classe, em um vôo de Miami.
“Essemercado, aospoucos, vai fi-
car intensivo em propaganda”,
afirma Oliveira, do Nectar. “A
tendência é que isso funcione co-

mo uma barreira de entrada.
Quanto mais propaganda as
empresas fizerem, mais caro fi-
cará para as novas empresas
entrarem no mercado.” A
BRA também faz propaganda
em televisão, mas em horários
e canais menos nobres.

Apesar de a Gol ter “mais
gordura” para queimar em ter-
mosdemargemde lucro e, por-
tanto, mais fôlego para enfren-
tar uma guerra de preços e de
propaganda, o professor do Ib-
mec acredita que a TAM está
mais bem posicionada para
crescer, por ter mais condições
de aumentar a oferta de assen-
tos mais rapidamente.

No ano passado, com a saí-
da da Vasp e o crescimento de
12% do mercado, a TAM foi a
empresa que registrou a maior
alta em termos de participa-
ção. A empresa saltou de 36%
(média em 2004) para 43%
(média acumulada em 2005).
No mesmo período, a Gol pas-
sou de 22% para 24%. “A
TAM foi mais agressiva na ex-
pansão da oferta de assentos”,
diz Lazzarini.●

TAM pode se interessar pela Varig

PRETENDENTE: Depois das conver-
sas da Varig com a Gol, a expecta-
tiva no setor é de que a TAM não
deverá ficar de fora do processo e
também poderá iniciar conversas.
O encontro do presidente da Va-
rig, Carlos Luiz Martins, com o
presidente da Gol, Constantino
Júnior, anteontem, em São Paulo,
aconteceu depois que o vice-pre-
sidente e ministro da Defesa José
Alencar recomendou à direção da
Varig que procurasse as concor-
rentes. Fontes do mercado ava-
liam que, diante do enorme passi-
vo que a Varig carrega, se for para
dar seqüência a negociações pa-

ra uma eventual aquisição, como
sugeriu Alencar, a Gol deve tentar
obter algumas garantias e conces-
sões por parte do governo.
Por intermédio de sua assessoria,
a Gol voltou a negar, ontem, que
tivesse feito uma proposta para a
aquisição da Varig. Na nota, po-
rém, a empresa não descarta a
hipótese de que poderá realizar
alguma aquisição futura. “Even-
tuais aquisições só acontecerão
se condicionadas à filosofia de
baixos custos e baixas tarifas da
Gol.” ● Mais informações na colu-
na Direto da Fonte, de Sonia
Racy, na página 2

CRUZADA – TAM e Gol são as mais agressivas na briga para ampliar espaço no mercado aéreo

Nos próximos meses,
a disputa entre Gol
e TAM chega às
bolsas de valores

Aténovelaentranaguerradasáereas
Na briga pelo espaço deixado pela Vasp e pela Varig no mercado estão novas empresas, guerra de tarifas e merchandising
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Presidente do
STF promete
discutir a
crise com Lula

Mariângela Gallucci
BRASÍLIA

Depois do presidente do Superior
Tribunal de Justiça (STJ), Edson
Vidigal, agora é a vez do presi-
dente do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), Nelson Jobim, se envol-
ver nas negociações para tentar
salvar a Varig e outras compa-
nhias aéreas em dificuldades. A
presidente do Sindicato Nacional
dos Aeronautas, Graziella Bag-
gio, reuniu-se ontem com Jobim
no STF e, ao final do encontro, in-
formou que ele ficou de conver-
sar com o presidente Lula sobre
uma proposta que consistiria da
renegociação das dívidas das em-
presas aéreas com a Petrobrás, a
Infraero e o Banco do Brasil.

No encontro, Graziella tam-
bém pediu a Jobim que julgue ra-
pidamente um recurso que a Ad-
vocacia Geral da União (AGU)
deverá apresentar ao STF, con-
tra decisão recente do STJ que
reconheceu o direito da Varig a
uma indenização de R$ 2,5 bi-
lhões por supostas perdas decor-
rentes do congelamento de tari-
fas entre 1985 e 1992. “Tão logo
chegue o recurso, ele (Jobim) es-
tá se comprometendo a colocar
em votação rapidamente”, afir-
mou a presidente do Sindicato
dos Aeronautas.

Aquestão, no entanto, ainda es-
tá sendo discutida no STJ. Além
disso, a fixação da data para julga-
mento não depende do presidente
do STF, mas do ministro que será
sorteado relator do recurso – que
ainda nem chegou ao STF. ●
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