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OceanAircrescecomoFokker100

PASSADO–Aviões, com cerca de 13 anos de uso, pertenciam àAmerican Airlines
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Empresa, que opera em linhas regionais, rejeita passado estigmatizado da aeronave e vai importar 10 unidades

Mariana Barbosa

O Fokker 100, aeronave que fi-
cou estigmatizada ao protago-
nizar um dos mais graves aci-
dentes da história do País, em
outubrode1996, sobabandeira
da TAM, deverá fazer parte da
aviação nacional por bastante
tempo. Enquanto a TAM, que
ainda opera com 25 aeronaves
deste modelo, planeja devolvê-
las para os arrendadores pro-
gressivamente até 2008, a
Ocean Air acaba de importar
outras 10 aeronaves.
A empresa deGermanEfro-

movich,queoperaemlinhasre-
gionais, tem planos agressivos
para aumentar sua participa-
ção no mercado doméstico. A
empresa pretende passar dos
atuais1,5%demercadopara6%
ainda este ano. Para isso, ela
acaba de adquirir, por US$ 60
milhões, dez equipamentos
Fokker,quepertenciamàAme-
ricanAirlines.
Entretanto, diante do estig-

ma domodelo 100, a Ocean Air
resolveu chamar a aeronavede
MK-28. O nome de catálogo da
aeronave é F28-MK100, mas é
porFokker 100queelaéconhe-
cida em todo o mundo. “Cada
empresa adota o nome comer-
cial que bem lhe convier”, afir-
ma o vice-presidente da Ocean
Air, Jorge Alberto Vianna. Ele
reconhecequehádefatoumes-
tigma com relação a aeronave,
masdefendeoequipamentoco-
mo uma alternativa segura e
econômica.
Apesar do acidente e dos di-

versos incidentes acontecidos

com o Fokker 100 da TAM no
final dos anos 90, ele é de fato
considerado seguro. Entretan-
to, técnicos do setor afirmam
queeleexigedasempresasope-
radoras um excesso de cuida-
dos com a manutenção. “É um
avião delicado, não basta se-
guir as exigências domanual, é
preciso terumcolchãodesegu-
rança 10%maiordoqueoexigi-
do”, explica um analista do se-
tor.
“O Fokker 100 tem uma his-

tória de desempenho excelente
pararotasdecurtaemédiadis-
tância.AAmericanAirlines te-
ve 99 aviões desse tipo por 12
anos sem nenhum acidente”,

diz o vice-presidente da Ocean
Air. “Já aconteceram aciden-
tes com o Boeing 737, com o
MD-11. O que aconteceu com a
TAMfoi umazar, uma fatalida-
de.Mas,quandosetemdoisaci-
dentes em um único dia, será
que é culpa do avião?”
Modelo da década de 80 que

paroudeserproduzidoem1997
comafalênciadofabricanteho-
landês,oFokker100foiumcam-
peãodevendasentreo finaldos
anos 80 e a metade da década
de 90. Perdeu competitividade
para a Boeing e a Airbus, o que
acabou provocando a falência
do fabricante.
Apesar do trauma provoca-

do pelo acidente, a TAM deve
seu crescimento e transforma-
ção de empresa regional para
nacionalaoFokker100.Semca-
pital para adquirir Boeings e
Airbus, a empresa montou sua
estratégia a partir dos Fokker.
O acidente atingiumais a aero-
nave do que a companhia, que
nãosentiunenhumimpactone-
gativo em seus balanços.
De acordo comaTAM, ade-

volução prevista das aerona-
ves–seteem2006e 18até2008
– está alinhada com a política
demanter uma idademédia da
frota baixa, de 5 a 7 anos. Hoje,
a empresa utiliza os aviões em
vôos para o interior e para o

Nordesteetambémparaopera-
ções de fretamento com a ope-
radora de viagens CVC.
No mercado, comenta-se

queaempresa tirouoaviãodas
rotas de maior visibilidade. A
empresanega.Dizqueelestam-
bém estão em operação no Sul
e no Sudeste e que são utiliza-
dos em rotas de menor visibili-
dade por se tratar de um avião
adequado para rotas demenor
densidade.
Damesmaformaqueaconte-

ceu com a TAM, a Ocean Air
aposta no Fokker para subir
um degrau no setor aéreo. “Já
esgotamostodasaspossibilida-
des de atendimento com os

aviões de 30 a 50 lugares. Para
crescer, precisamos partir pa-
ra uma frota maior ”, afirma
Vianna.Aempresachegouaco-
gitar em adquirir uma frota
mais moderna, como os aviões
da Embraer, mas descartou
por causa do preço.
OEmbraer 190, campeão de

vendas na categoria 100 luga-
res, custa US$ 36 milhões. O
Fokker 100com13anosdeope-
ração –metade de sua vida útil
–, e com toda a manutenção já
feita, comoéocasodasaerona-
ves adquiridas pela empresa,
custaUS$ 6milhões. “Aos pre-
ços do mercado, a opção recai
sobre o Fokker.”●
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Sony e Toshiba vão lançar seus
formatos, mas só um deve vencer

Tendência de diversificar operações começa a ser observada no setor.
‘Fazemos tudo o que cliente pedir’, diz presidente da Sodexho

Marina Faleiros

Plantar e cortar árvores, lim-
par cabides, lavar roupas e pe-
garfrangosnagranja.Àprimei-
ra vista, estas atividades não
têmnada emcomum, não fosse
ofatodequetodassão feitaspe-
la mesma empresa: a Sodexho.
Famosapeloserviçodeterceiri-
zaçãoderestaurantesempresa-
riais,aempresa,quefaturouR$
550milhões em2005, quer am-
pliar o horizonte de seus negó-
cios e aposta cada vez mais na
oferta demultisserviços.
“Por enquanto, apenas 11%

do nosso ganho vem de traba-
lhos forados restaurantes,mas
nossa meta é chegar a 20% em
atétrêsanos”,contaopresiden-
te da companhia, BrunoDias.
A idéia, como explica, é am-
pliar o ganho com todo tipo de
processoqueascompanhiasde-
sejemterceirizar.“Fazemostu-
do que o cliente pedir. Se não
conhecemos a área, pedimos
umperíododeacompanhamen-
to para adquirir know how e
contratamospessoas da área.”
Exemplo disso são os traba-
lhos curiosos que a multinacio-
nal francesa,hámaisde25anos
no País, vem desenvolvendo
por aqui. Para a rede de varejo
Riachuelo, a empresa adminis-

tra o setor de cabides. “Antes,
oscabidesusadoseramarmaze-
nados em um galpão, pois não
se pensava em reaproveitá-
los”, lembra.DepoisqueaSode-
xhoassumiuocontroledaárea,
foi criada uma central de recu-
peraçãode cabides, que limpou
oespaçoerecupera1,5milelim-
paoutros32milcabidespordia.
“A empresa economizou e ain-
da consegue vender o exceden-
te nomercado”, afirmaDias.
Emuma grande indústria de
alimentos instalada no Sul do
País, a Sodexho ainda está ten-
tandoacharumaalternativapa-
ra a coleta de frangos que vão
paraoabate.Oprocessoatual é
manualefeitopor300funcioná-
rios especializados em colher
os animais certos. “Estamos
pensandoemummododeotimi-
zar esta fase do processo e, se
tudoder certo, fechamoso con-
trato”, diz o executivo.
A diretora de Desenvolvi-
mento da Sodexho, Ana Cristi-
naColeti, diz que a oferta desse
tipodeserviçoaumentaàmedi-
da que os clientes ganham con-
fiançacomapartedealimenta-
ção. “Em hospitais, muitas ve-
zes começamos oferecendo re-
feições, depois lavanderia, par-
te de recepção e controle, até
limpezade salas de cirurgia. Só
nos falta amedicina”, brinca.
Outra companhia do setor
que começa a diversificar ope-
raçõeséaGRSA.Aempresa fa-
turouR$850milhõesem2005e
também pretende aumentar a
ofertadeserviços foradascozi-
nhas.“Paracrescernosegmen-
to, estamos pensando, inclusi-

ve, em adquirir uma empresa
do ramopara termaior volume
de clientes”, conta o diretor de
MarketingCorporativodacom-
panhia, François Nieto.
Ele explica que a terceiriza-
ção de outros setores das em-
presas clientes começou em in-
dústrias de difícil acesso, como
minas e locais de exploração de
petróleo. “Nosso primeiro tra-
balho de terceirização de ou-
trasáreas foi comaCompanhia
de Mineração Rio do Norte, no
Pará.Jáfazíamosserviçodeali-
mentação e, em razão de de-
mandadocliente,começamosa
desenvolver outras áreas.”
Hoje a empresa trabalha
com23tiposdeserviçosdiferen-
tes,comolavanderia,manuten-
ção de frota e industrial, corpo
de bombeiros e transporte de

funcionários.
“Entendemos que esse é
um segmento bom para am-
pliarmos nossa presença,
pois a GRSA vem crescendo
nos últimos seis anos a uma
taxa de 10%, mas sabemos
que uma hora omercado vai
ficar mais ocupado e é uma
maneirade abrir novas fren-
tes de trabalho”, diz Nieto.
A parcela de serviços fora
da cozinha na companhia,
multinacional franco-ingle-
sa há 28 anos no País, soma
atualmentemenosde5%dos
negócios. Neste ano, a em-
presa espera superar a bar-
reiradoR$1bilhãodefatura-
mento.“Comcerteza,outros
serviços que surgirem po-
dem ajudar nessameta”, diz
Nieto. ●
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LUGAR–Com100assentos, avião expande capacidade daOceanAir
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Esta semana, mais de 200 mil
pessoas vão se reunir em Las
VegasparaafeiraanualConsu-
mer Electronics Show. As con-
versas vão girar em torno da
guerra. Mas não aquela do Ira-
que, e simaGrandeGuerra dos
Formatos deDVD2006.
Filmes em DVD aparecem

bem na televisão. Mas, se você
acaboudecomprarumatela de
alta definição, ficará surpreso
ao descobrir que os atuais
DVDsnãotêm,naverdade, alta
definição.Portanto,aespetacu-
lardefiniçãodasuatelevisãoes-
tá sendo desperdiçada.
Por isso, a Sony vem aí com

seunovo formatodeDVDscha-
madoBlu-Ray.Compreumapa-
relhoBlu-Rayefilmesnessefor-
mato evocê terá entradonopa-
raísodaaltadefinição.MasaTo-
shiba e a NEC também desen-
volveram um formato para
DVD de alta definição, chama-
doHD-DVD.Eosdois formatos
são incompatíveis.
A Sony persuadiu vários gi-

gantes da eletrônica e estúdios
de cinema a endossarem o Blu-
Ray – Apple, Panasonic e 20th
Century Fox, entre eles. Mas a
facção do HD-DVD também
contacomumexércitopróprio,
que inclui a Microsoft, a Sanyo
e aWarner Brothers.
Analistasprevêemqueaimi-

nenteguerradeformatosiráfa-
zer com que a batalha travada
entreossistemasdevideocasse-
teVHSeBetamax,nosanos70,

pareçamero aquecimento.
Cada formato tem suas van-

tagens. O Blu-Ray tem capaci-
dade maior, por exemplo, mas
osdiscosHD-DVDtêmcustode
produção menor. Os aparelhos
para ambos os formatos pode-
rão usar DVDconvencional.
Essas diferenças menores

não são insuperáveis, mas com
tanto dinheiro em jogo, depois
de mais de um ano de negocia-
ções, nenhum dos lados irá ce-
der. Quem perde, obviamente,
são os fãs de filmes. Eles cor-
remoriscodecomprarumapa-
relhodeUS$1milqueconsegue

rodar apenas metade dos fil-
mes disponíveis. Pior: quando
umformato finalmenteganhar,
alguns consumidores terão
apostado no cavalo errado.
Esse é umcenário tão assus-

tador que os fãs de filmes não
devem comprar nada em abso-
luto em 2006. Eles deverão se
contentar com seus DVDs
atuaisoumudarparaalternati-
vascadavezmaispopulares,co-
moprogramaçãoacabosobde-
manda, até que a guerra termi-
ne. Nesse caso, 2006 não deve
apenasser lembradopelaguer-
ra de formato de DVD. Tam-
bém será o ano em que o DVD
dealtadefiniçãochegou–eater-
rissou com estrondo. ●
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