
CLIPPING
20/2019

07 de Junho de 2019

Para especialistas, Avianca não volta a voar

Iata reduz em 21% projeção de lucro do setor aéreo em 2019

Oferta de voos da Gol cresce 5,8% em maio; demanda avança 12,5%

Bombardier negocia aviação regional com a Mitsubishi

Infraero licitará áreas no Aeroporto Santos Dumont

Divisão da Embraer lança plataforma que une cliente e prestador de serviço

Ministro de Infraestrutura vê mais empresas aéreas entrando no mercado doméstico

Viracopos terá estrutura de re-check-in para conectar desembarques

Iata defende modelos mais equilibrados de concessões para aeroportos

Procon multa aéreas em R$ 6,9 mi por cobrança antecipada de assentos

Justiça determina pagamento de R$ 10 milhões à Fraport pela Avianca

Companhias aéreas devem adquirir 1.750 aviões no mundo neste ano
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Para especialistas, Avianca não volta a voar

A Avianca Brasil não voltará a operar, na avaliação
de fontes ligadas à própria companhia, credores,
concorrentes, governo e instituições do setor
aéreo ouvidos na semana passada pelo Valor.
Agora, as atenções se voltam para o dia 10 de
junho, quando os desembargadores do Tribunal
de Justiça de São Paulo vão decidir se liberam o
leilão de ativos previsto no plano de recuperação
judicial (e suspenso por liminar no início de maio)
ou se decretam a falência da companhia aérea.
Em recuperação judicial desde dezembro de 2018,
a Avianca Brasil teve seus voos suspensos pela
Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) em 24
de maio, até que comprove capacidade para
operar com segurança. O dinheiro que as
concorrentes Azul, Latam e Gol emprestaram à
empresa acabou. A companhia não paga salários
dos seus 2,7 mil funcionários desde março por
falta de recursos.
"Acho improvável que a Avianca volte a operar.
Como a decisão da Anac foi técnica, não sei se
ela vai voltar a autorizar os voos", avaliou André
Castellini, sócio da consultoria Bain & Company.
Uma fonte próxima à Avianca, que preferiu não se
identificar, foi mais categórica: "Como empresa
aérea ela não volta a operar", afirmou. "A situação
já era difícil e a suspensão do leilão não
beneficiou ninguém. A esperança é que seja
liberada a realização do leilão. Mas é uma
possibilidade a falência ser decretada no dia 10",
acrescentou. Essa mesma fonte disse que, se o
leilão for liberado, a empresa vai pedir falência
após a venda dos ativos.

"O fato do juiz ter suspendido o leilão no último
momento, não dando possibilidade de recurso no
STJ [Superior Tribunal de Justiça] pegou de
surpresa todos do sistema federal. A chance
agora da empresa se recuperar ficou muito
diminuta", afirmou uma fonte do governo federal,
que não quis ter seu nome divulgado.
De acordo com dados da Avianca enviados à
Justiça, a companhia aérea detinha em janeiro
deste ano um patrimônio líquido negativo de R$
492,9 milhões, o que significa que o prejuízo
acumulado (de R$ 1,4 bilhão) supera o capital
investido pelo sócios e os ganhos acumulados ao
longo dos anos.
Em ativos permanentes, a Avianca possui R$
201,5 milhões em equipamentos, móveis,
equipamentos, veículos e instalações. Os cinco
aviões que ainda estão em sua posse são
arrendados.
Os "ativos" mais relevantes são os direitos de
pousos e decolagens ("slots") nos aeroportos de
Congonhas, Santos Dumont (Rio) e Guarulhos
(SP). Esses slots são o alvo da disputa entre Gol,
Latam e Azul.
O plano de recuperação aprovado pelos credores
e homologado na Justiça previa a criação de 7
unidades produtivas isoladas (UPIs). Uma unidade
conteria ativos do programa de fidelidade da
Avianca. As outras UPIs teriam slots dos
aeroportos de Congonhas, Guarulhos e Santos
Dumont, funcionários e pelo menos um avião por
UPI, compondo empresas aéreas completas, em
porte menor.
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O plano previa a venda em leilão das UPIs. Gol e
Latam comprometeram-se a fazer um lance
mínimo de US$ 70 milhões por uma UPI, cada
uma, garantindo arrecadação mínima de US$ 140
milhões. Os recursos seriam usados para pagar
parte das dívidas de R$ 2,7 bilhões incluídas no
plano de recuperação judicial. A dívida
remanescente seria paga pela Avianca Brasil, que
se tornaria bem menor e faria voos fora da ponte-
aérea.
Mas, com a devolução em massa de aviões a
partir de abril, a operação da Avianca foi reduzida
drasticamente. Sua frota passou de 35 aviões no
dia 12 de abril para cinco. Antes da suspensão da
Anac, na semana passada, a empresa já fazia
apenas voos entre São Paulo, Rio de Janeiro e
Brasília.
"A Avianca não tem sequer aviões para criar as
UPIs", disse Ondino Dutra, presidente do Sindicato
Nacional dos Aeronautas. Fontes do setor
disseram que, além de não pagar salários, a aérea
não tem recursos para criar as UPIs.
Em relação aos slots que seriam negociados
como parte das UPIs, não há certeza se a Anac
aprovaria a operação. A agência é responsável
pela distribuição dos slots. A divisão leva em
conta a qualidade do serviço prestado pelas
companhias aéreas e a abertura de mercado para
novos competidores.
A companhia que já opera pode perder os slots se
não utilizá-los com regularidade. Em Guarulhos, a
Avianca perderá os slots se não voltar a voar na
próxima semana. 

Em Congonhas, o mesmo ocorre se ela não
retomar os voos em três semanas.
A Anac informou que a redistribuição dos slots da
Avianca só será feita "em caso de suspensão
definitiva das operações da empresa aérea". A
agência também informou que "a redistribuição
pode ser feita independentemente da evolução
judicial sobre o leilão das UPIs".
A agência afirmou que vai adotar a legislação
vigente para fazer a redistribuição dos slots da
Avianca, se ela não voltar a operar. Em
Congonhas, por exemplo, os slots devem ser
redistribuídos na proporção de 50% para
empresas entrantes e 50% em partes iguais para
todas as companhias que operarem no aeroporto,
inclusive novos concorrentes.
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Iata reduz em 21% projeção de lucro do setor aéreo em 2019

A Associação Internacional do Transporte Aéreo
(Iata), que reúne as 290 maiores companhias de
aviação do mundo, reduziu a projeção de lucro do
setor este ano de US$ 35,5 bilhões para R$ 28
bilhões, uma variação de 21%.
Em relação a 2018, o lucro tem uma queda de
6,7%, estima a Iata.
Para a receita, a entidade prevê um crescimento
de 6,5% neste ano, chegando a US$ 865 bilhões.
Na América Latina, as companhias aéreas devem
apresentar um lucro líquido de US$ 200 milhões
em 2019, calcula a Iata. Esse desempenho
representa uma melhora em relação ao prejuízo
de US$ 500 milhões em 2018.
De acordo com a entidade, as companhias latino-
americanas enfrentam um ambiente de melhora
lenta, com a economia brasileira se recuperando.
A recuperação econômica na região estaria
compensando os preços mais altos do petróleo.
A Iata estima para as aéreas na América Latina
um lucro por passageiro de US$ 0,50 neste ano,
ante um prejuízo por passageiro de US$ 1,65 em
2018. Em nível global, o lucro por passageiro está
estimado em US$ 6,12, comparado a US$ 6,85 no
ano passado, um recuo de 10,7%.
"Este ano será o décimo ano consecutivo de lucro
para o setor aéreo. Mas as margens estão sendo
pressionadas pelo aumento dos custos, incluindo
mão de obra, combustível e infraestrutura. A forte
concorrência entre as companhias aéreas impede
as empresas de aumentar seus rendimentos. As
companhias aéreas ainda terão lucro este ano,
mas não vai ser fácil", afirmou em relatório
Alexandre de Juniac, presidente da Iata.

A demanda do transporte aéreo nos países da
região, medida em passageiros-quilômetros
transportados (RPK), terá avanço de 6,2% neste
ano, ante 7% em 2018. A oferta de voos crescerá
5,1% versus 7,3% em 2018. Como resultado, a taxa
de ocupação em voos na América Latina chegará
a 68,3% neste ano, ante 67,9% no ano passado.
Sobre o desempenho do setor em nível mundial, a
Iata informou em relatório que o ambiente de
negócios para as companhias aéreas foi
deteriorado pelo aumento nos preços dos
combustíveis e pelo enfraquecimento do
comércio global.
A entidade estima que os custos gerais da
aviação crescerão 7,4% neste ano, superando o
aumento estimado de 6,5% nas receitas. Como
resultado, as margens líquidas chegarão a 3,2%,
ante 3,7% no ano passado.
A entidade estima que o retorno sobre o capital
investido das empresas aéreas chegará a 7,4% em
2019, ante 7,9% no ano passado. O retorno ainda
excederá o custo médio de capital, estimado em
7,3%, mas o ganho é pequeno.
A organização informou ainda que as companhias
aéreas devem receber neste ano
aproximadamente 1.750 aviões, com investimento
de cerca de US$ 80 bilhões (dependendo da
retomada ou não dos voos dos aviões Boeing
737MAX).
Com as novas aeronaves, para ampliação de frota
ou sua renovação, a frota global da aviação civil
terá incremento de 1.064 aviões, chegando a
30.697 aeronaves. O crescimento é similar ao de
2018, quando foi registrado um acréscimo nas
frotas de 1.328 novos aviões.
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De acordo com a Iata, a melhoria na rentabilidade das empresas aéreas deu ao setor confiança para
investir nessa escala.
 
No entanto, as condições de negócios estão se tornando menos favoráveis.
 
O alto custo dos combustíveis também estimulou a troca de aviões por modelos mais econômicos e
esse efeito está aumentando neste ano. Segundo a Iata, cerca de metade das entregas deste ano
são de aviões que substituirão modelos antigos.
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Oferta de voos da Gol cresce 5,8% em maio; demanda avança 12,5%

A Gol informou nesta quarta-feira que a oferta total de voos, medida em passageiros-quilômetros
disponíveis (ASK, na sigla em inglês), cresceu 5,8% em maio, na comparação anual. A demanda,
medida em passageiros-quilômetros transportados (RPK, na sigla em inglês) teve um avanço
superior, de 12,5%.
 
Como resultado, a taxa de ocupação da companhia ficou em 81,9% no período, 4,9 pontos
percentuais acima da registrada um ano antes.
 
A oferta e a demanda no mercado internacional aumentaram 55,6% e 71,9%, respectivamente, com a
taxa de ocupação ficando em 75,3% — 7,1 pontos percentuais acima da apurada em maio de 2018.
 
No mercado doméstico, o crescimento foi menor, em termos percentuais. A oferta total foi superior
em 0,5% e a demanda cresceu 7%. A taxa de ocupação avançou 5 pontos percentuais, para 82,9%.
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Bombardier negocia aviação regional com a Mitsubishi

A Mitsubishi Heavy Industries negocia a compra
da divisão de aviões regionais da Bombardier, no
que pode ser mais um negócio na série de
aquisições que vem remodelando a indústria
aeroespacial mundial. A empresa japonesa
confirmou as negociações, que dobrariam o
tamanho de seu próprio programa de jatos
regionais, atualmente em dificuldades, e a
colocaria em concorrência direta contra a Boeing.
Caso concretizada, a transação transformaria o
segmento de jatos regionais de menor porte, por
muito tempo um duopólio entre a brasileira
Embraer e a canadense Bombardier, em um
mercado disputado pela Mitsubishi Heavy e pela
Boeing, nova dona americana da divisão de jatos
comerciais da Embraer.
A divisão de aeronaves comerciais da fabricante
canadense teve receita de US$ 1,8 bilhão em 2018
e prejuízo antes de juros, impostos e encargos por
deterioração de ativos de US$ 157 milhões. Os
números incluem a unidade de turboélices da
empresa, recentemente vendida para a De
Havilland Aircraft por US$ 300 milhões.
Fontes a par das conversas, que foi noticiada
primeiro pelo blog especializado em notícias do
setor "The Air Current", consideram difícil estimar
o preço porque a estrutura do negócio ainda está
em discussão e não está claro que ativos seriam
incluídos. A Mitsubishi informou ainda não ter
tomado nenhuma decisão quanto à aquisição.
 

A Mitsubishi Regional Jet, unidade criada pela
Mitsubishi Heavy para entrar no mercado de jatos
regionais, foi assolada por problemas no
desenvolvimento dos modelos e estouros no
orçamento. O plano era ter aviões em operação
em 2013, mas as primeiras entregas agora estão
previstas para 2020.
Francesa tenta sair do mercado de aeronaves
comerciais como parte de um plano quinquenal de
recuperação
A Bombardier vendeu mais de 1,9 mil de seus
jatos regionais CRJ. A aquisição do programa
daria à Mitsubishi acesso imediato a uma rede de
manutenção, a um quadro de engenheiros
experientes e a relações com empresas aéreas
regionais dos Estados Unidos, que vão precisar
substituir seus atuais CRJs nos próximos anos.
Os projetos da Mitsubishi, totalmente novos,
almejam ser mais modernos e consumir menos
combustível do que os CRJs.
A Bombardier opôs-se veementemente à tentativa
da empresa japonesa de entrar no mercado.
Processou-a por supostos roubos de segredos
comerciais e por aliciar ilegalmente funcionários.
Uma venda ajudaria a resolver esses processos.
A Bombardier tenta sair do mercado de aeronaves
comerciais como parte de um plano quinquenal de
recuperação iniciado pelo executivo-chefe Alain
Bellemare, em 2015. Em 2018, a empresa vendeu
o controle do programa de aeronaves de maior
porte, a C-Series, para a Airbus, que foi renomeada
pelo grupo europeu como A220.
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Em maio, a Bombardier anunciou a intenção de vender sua fábrica de asas na Irlanda do Norte e de
integrar suas operações industriais em Montreal, México e as recém-adquiridas no Texas em uma
única unidade de aviação. A divisão iria operar as marcas Global, Challenger, Learjet e CRJ.
 
"Agora podemos enfim nos concentrar nos negócios que vão criar mais valor para os acionistas -
que são os ferroviários e de aeronaves executivas", disse Bellemare, em maio.
 
O futuro do programa de jatos regionais CRJ vem levantando certas dúvidas, uma vez que a
Bombardier tenta incrementar a carteira de encomendas. No fim de março, a carteira era de apenas
51 aeronaves, segundo a empresa.
 
"Estamos tentando manter a linha de produto andando, porque há apenas dois concorrentes", disse
Bellemare, em abril.
 
Não está claro se a Mitsubishi tentaria manter as vendas dos CRJs ou acabaria por desativá-los e
substituí-los por seus modelos. Nos últimos anos, o modelo E175 da Embraer, de fuselagem
estreita, tem dominado os segmentos do mercado nos quais a maioria dos jatos regionais são
vendidos.
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Infraero licitará áreas no Aeroporto Santos Dumont

A Infraero informou nesta quarta-feira, 5, que
publicou os editais de licitação para concessão de
duas áreas no Aeroporto Santos Dumont, no Rio
de Janeiro (RJ). Os espaços são destinados à
atividade de hangaragem de aeronaves,
manutenção de aeronaves e/ou operação de táxi
aéreo.
Segundo a Infraero, ambas as licitações serão
realizadas na forma eletrônica, pelo critério de
maior oferta, com regime de contratação por
preço global e critério de julgamento de maior
preço global.
Conforme a estatal, ambos os espaços estão
localizados no Hangar Caquot, no pátio de
aeronaves do terminal fluminense.
Um deles conta com área edificada externa de
881,77 m². Nesse caso, o prazo contratual
definido é de 60 meses, com preço mensal
estimado de R$ 32,2 mil. O recebimento das
propostas vai até às 8h59 do dia 7 de junho. A
abertura da sessão pública e o início da disputa
de preços acontece na mesma data, às 9 horas e
10 horas, respectivamente.
O outro ambiente conta com área de 1.178,17 m².
O prazo contratual desse segundo espaço
também é de 60 meses e o preço mensal
estimado é de R$ 49,6 mil.
O recebimento das propostas vai até às 8h59 do
dia 10 de junho. A abertura da sessão pública e o
início da disputa de preços acontece na mesma
data, às 9 horas e 10 horas, respectivamente.

Segundo a Infraero, os certames são abertos a
qualquer empresa estabelecida no País, cujo ramo
de atividade seja compatível com os objetos da
licitação e que atenda às exigências dos editais.
Com capacidade para atender 13,1 milhões de
passageiros por ano, o Santos Dumont, em 2018,
recebeu 9,1 milhões de viajantes, uma média de
25 mil usuários por dia.
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Divisão da Embraer lança plataforma que une cliente e prestador de serviço

A Embraer, por meio da divisão EmbraerX, lança
hoje uma nova plataforma de negócios que
pretende reduzir a distância entre fornecedores de
peças, prestadores de serviços e companhias de
aviação. Batizada Beacon, a plataforma conectará
empresas e profissionais, e já nasce com um
primeiro cliente, a JetSuiteX, provedora de viagens
em jatos executivos de Dallas, nos Estados
Unidos.
Projeto considerado disruptivo, uma vez que
propõe um novo modelo de negócios colaborativo
para o setor aeronáutico, a plataforma é
"agnóstica", de acordo com o vice-presidente de
Inovação da Embraer, Luís Carlos Affonso. "É algo
que nasce agnóstico, portanto pode atender a
outras marcas e empresas, o que confere um
potencial de escala com rapidez."
Inicialmente, o foco do Beacon é fornecer
soluções para aeronaves que necessitam de
manutenção não programada. Com acesso digital
via web e aplicativo móvel para sistemas IOS e
Android, a tecnologia permite o acesso a uma
rede de provedores credenciados, com
atendimento em tempo real durante as atividades
de manutenção. Como resultado, o retorno das
aeronaves ao serviço é acelerado. Por se tratar de
um ambiente regulado, a Embraer garante que os
profissionais cadastrados são capazes de atender
às especificações.
Conforme a Embraer, testes com a plataforma
têm sido feitos desde meados de 2018 e os
resultados foram positivos, com capacidade de
atendimento às principais demandas da
comunidade de serviços de aviação. 

Apesar do foco nas necessidades existentes do
sistema de aviação, o Beacon foi projetado com
vistas a outro projeto inovador da companhia, na
área de mobilidade aérea urbana, que pode se
tornar comercial no futuro.
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Ministro de Infraestrutura vê mais empresas aéreas entrando no mercado doméstico

O governo federal espera que o mercado de
aviação doméstica amplie a concorrência nos
próximos meses, com a entrada de três ou quatro
novas companhias aéreas no país, afirmou o
ministro de Infraestrutura, Tarcísio de Freitas
nesta segunda-feira.
"Existem mais empresas interessadas em entrar
no mercado nacional, com tratativas interessantes
bastante avançadas, algumas de baixo custo",
disse o ministro a jornalistas após reunião com
executivos de empresas espanholas sobre
investimentos no Brasil.
A espanhola Air Europa, do Grupo Globalia,
anunciou recentemente que vai operar no Brasil,
depois da aprovação da medida provisória que
permitiu que empresas estrangeiras possam atuar
no mercado doméstico.
"A gente pode esperar em um futuro breve mais
três ou quatro empresas operando, o que vai
mudar a dinâmica do mercado nacional. Podemos
esperar mais competição", afirmou Freitas.
Segundo ele, o debate em torno da cobrança ou
não de franquia de bagagem "não é uma questão
fundamental para a tomada de decisão sobre
investimentos de uma linha aérea". Além disso,
Freitas comentou que o assunto está sendo
"supervalorizado" porque se a franquia for
removida, passará a ser incluída nas passagens.
A reunião contou com participação de
representantes de grupos espanhóis incluindo a
Aena, 51 por cento controlada pelo Estado
espanhol, que venceu o leilão deste ano para
administrar seis aeroportos no Nordeste.

O executivo Santiago Yus, da Aena, atual diretor
do aeroporto de Tenerife, diz que espera que a
empresa esteja operando os aeroportos no
Nordeste até o final do ano para aproveitar a alta
temporada.
Freitas comentou também sobre interesse de
investidores estrangeiros em projetos de
infraestrutura no país, como ferrovias, portos e
estradas, incluindo 17 mil quilômetros de novas
concessões rodoviárias.
O edital da BR 364/365 entre Jataí (GO) e
Uberlândia (MG) será publicado na quarta-feira,
disse o ministro. O trecho será seguido por
consultas públicas sobre a BR-163.
O ministro afirmou ainda que a empresa estatal
ferroviária Valec não será incluída no rol de ativos
a serem vendidos pelo governo porque é
"imprivatizável" e tem obras importantes como a
Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol), na
Bahia.
Freitas disse também que o governo federal
desistiu da fusão entre as agências regulatórias
ANTT (transportes terrestres) e Antaq
(transportes aquaviários). "Há uma preocupação
do mercado que é legítima, principalmente no
setor portuário e setor de navegação, um medo de
um setor engolir o outro, e a gente acabe tendo
um enfraquecimento na parte de regulação", disse
o ministro.
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Viracopos terá estrutura de re-check-in para conectar desembarques

Com o objetivo de proporcionar ainda mais
conforto aos passageiros, o Aeroporto
Internacional de Viracopos, em Campinas (SP),
inaugura hoje uma estrutura de re-check-in
destinada aos passageiros que desembarcam em
voos internacionais e seguem para conexão em
voos nacionais.
O local conta com esteiras de bagagens e balcões
de atendimento específicos para que os
passageiros não precisem despachar suas
bagagens duas vezes. “A proximidade do re-
check-in com o desembarque internacional
proporciona agilidade e facilidade aos
passageiros que estão em conexão internacional-
doméstica”, disse o diretor de Operações de
Viracopos, Marcelo Mota.
Por causa do aumento de passageiros
internacionais que viajam por Viracopos nos
últimos anos, a concessionária Aeroporto Brasil
Viracopos também ativou um novo portão de
embarque e desembarque internacional no Píer B.
A nova área também poderá ser usada
eventualmente em operações domésticas.
Neste mês, Viracopos havia aberto quatro novas
salas de embarque remoto, também no Píer B.
“Viracopos segue ampliando e melhorando a cada
dia sua estrutura com o objetivo de melhorar
continuamente a experiência dos passageiros”,
concluiu o diretor de Operações.
Em 2019, a movimentação de passageiros em
voos internacionais mantém a tendência de
crescimento demonstrada nos últimos anos. 

Em abril, a alta chegou a 24,4% em relação ao
mesmo mês do ano passado, sendo o melhor mês
desde o início da concessão, em 2013. Foram
61.225 passageiros contra 49.221 de abril de
2018.
No acumulado do quadrimestre de 2019, a alta
chega a 28,65%, com 267.774 passageiros de
janeiro a abril de 2019 ante 208.147 dos quatro
primeiros meses do ano passado. Este também
foi o melhor quadrimestre de viagens para o
exterior por Viracopos desde o início da
concessão.
Em 2018, Viracopos já havia apresentado recorde
na movimentação de passageiros em embarques
e desembarques internacionais, com crescimento
de 23,58% no acumulado do ano em relação ao
ano de 2017.
Viajaram em voos para o exterior pelo terminal
internacional de Viracopos, em 2018, 673.916
passageiros ante 545.323 do ano de 2017.
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Iata defende modelos mais equilibrados de concessões para aeroportos

Em defesa de modelos mais "equilibrados" de
concessões aeroportuárias, a Associação
Internacional de Transporte Aéreo (Iata, na sigla
em inglês) desenvolveu em parceria com a
Deloitte um libreto tratando do assunto. Entre os
riscos para o setor apontados pela associação
estão: prazos de concessão injustificavelmente
longos, seleção com base no maior ágio,
engajamento limitado dos acionistas, planos de
construção e cobranças superestimadas, além de
alto risco para as aéreas e os consumidores e
mínimo para as concessionárias.
De acordo com Nick Careen, vice-presidente
sênior da Iata, o modelo de concessão
aeroportuária ideal precisa levar em conta os
interesses de todas as partes interessadas e
permitir uma abordagem mais colaborativa ao
longo da concessão.
No caso do Brasil, a Iata reconhece que a Agência
Nacional de Aviação Civil (Anac) incorporou
diversas recomendações da associação na quinta
rodada de concessões e que o atual modelo
revisado é mais consistente com o novo modelo
pregado pela Iata.
A associação destaca ainda o fato da Anac
também estar considerando a introdução de
melhorias em sua sexta rodada, em 2020.
Historicamente, observa o executivo, as
concessões aeroportuárias têm sofrido com
contratos indevidamente longos e arbitrários. Por
exemplo, para Aeroports de Paris a concessão
proposta é de 70 anos. 

Os aeroportos de Sydney foram privatizados em
2002 com um arrendamento de 50 anos, mais um
ano de extensão opcional.
Aliado a isso, a Iata cita ainda exemplos de taxas
de concessão muito altas: onde uma grande fatia
da receita bruta do aeroporto é desviada para o
governo e não reinvestida necessariamente na
aviação. Em Santiago do Chile, por exemplo, a
taxa vencedora baseou-se em 78% da receita
bruta.
A associação destacou ainda exemplos de
concessões em que a infraestrutura acordada no
contrato simplesmente não atende aos requisitos
operacionais das companhias aéreas e
passageiros.
O executivo observa ainda que o engajamento e
compartilhamento de informações entre o
aeroporto, o operador e os utilizadores das
instalações aeroportuárias precisam ser
consideravelmente melhorados. E isso só
acontecerá quando os interesses de todos os
envolvidos sejam definidos e a concessão seja
devidamente protegida.
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Procon multa aéreas em R$ 6,9 mi por cobrança antecipada de assentos

A Fundação Procon-SP, vinculada à Secretaria da
Justiça e Cidadania, multou nesta quarta-feira as
empresas aéreas Gol, Latam e Azul pela prática de
cobrança antecipada pela escolha de assentos
nos voos. Juntas, as multas somam R$ 6,9
milhões.
Os valores das multas foram de R$ 481,4 mil para
a Azul, de R$ 2,7 milhões para a Gol e de R$ 3,7
milhões para a Latam.
As multas serão aplicadas mediante
procedimento administrativo. O valor das multas
leva em consideração a condição econômica de
cada empresa, a vantagem que foi obtida e a
gravidade da infração.
De acordo com o Procon-SP, a cobrança
antecipada pela escolha de assentos fere o
Código de Defesa do Consumidor. A legislação
determina que é abusivo elevar sem justa causa o
preço de produtos ou serviços. Na visão da
entidade, a cobrança gera um aumento no preço
total da passagem aérea sem nenhum benefício
ao consumidor, como, por exemplo, maior
comodidade.
O Procon-SP informou ainda que as companhias
aéreas podem continuar cobrando por assentos
com mais espaços, mais conforto e pelo
despacho de bagagem.
A Latam informou em nota que a escolha
antecipada de assento é um serviço opcional e
que prestará os esclarecimentos necessários ao
órgão, assim que for notificada.
 

Por sua vez, a Azul disse que a Agência Nacional
de Aviação Civil (Anac) e o Departamento de
Proteção e Defesa do Consumidor “já se
posicionaram no sentido de que trata-se de um
serviço adicional e de que não há qualquer
ilegalidade na cobrança, desde que a
comercialização respeite a resolução 400 da
Anac”. A empresa acrescentou que prestará os
devidos esclarecimentos ao Procon, dentro do
prazo estipulado, quando for autuada.
Já a Gol informou que “a marcação do assento
pode ser realizada de forma totalmente gratuita
com 48 horas de antecedência do voo, pelo site,
aplicativo ou ainda no balcão e totens de
atendimento nos aeroportos”.
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Justiça determina pagamento de R$ 10 milhões à Fraport pela Avianca

A Justiça do Estado de São Paulo determinou que
a Avianca Brasil deposite em juízo o valor de
pouco mais de R$ 10 milhões, relativo a taxas de
embarque que devia para os aeroportos de Porto
Alegre e Fortaleza, administrados pela Fraport
Brasil.
A decisão cria um precedente para que outras
administradoras de aeroportos possam pedir na
Justiça a devolução das tarifas de embarque em
atraso.
Na decisão da 2ª Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
o desembargador Ricardo Negrão estabeleceu
que a Avianca tem cinco dias corridos para fazer o
pagamento do valor relativo às taxas de embarque
devidas à administradora dos aeroportos de Porto
Alegre e Fortaleza.
A Fraport é representada pelos advogados
Adriana Hellering, Caio Campello e Leonardo
Nusman, do escritório Manassero Campello
Advogados. Adriana disse que a Avianca Brasil
deixou de repassar para Fraport as tarifas de
embarque antes mesmo de entrar com o pedido
de recuperação judicial, em dezembro do ano
passado. Desde então, a administradora de
aeroportos notificou a Avianca extrajudicialmente
por diversas vezes, sem sucesso.
“Entramos com um pedido na Justiça para incluir
essa dívida no âmbito da recuperação judicial,
mas o pedido foi negado.
Também tentamos entrar com uma ação
individual, mas o juiz negou a liminar. A solução
foi entrar com recurso em segunda instância”,
afirmou Adriana.

O pedido foi feito inicialmente pelo juiz da
recuperação judicial, Thiago Henriques Papaterra
Limongi, da 1ª Vara de Falências e Recuperações
Judiciais do Tribunal de Justiça de São Paulo. O
desembargador Ricardo Negrão, que decidiu em
favor da Fraport, é o mesmo juiz que suspendeu o
leilão da Avianca no dia 6 de maio, a pedido da
Swissport, a quem a Avianca deve em torno de R$
17 milhões.
Se não efetuar o pagamento em juízo, no prazo
estabelecido, a Avianca estará sujeita a multa. Os
advogados da Fraport também podem pedir o
arresto ou penhora de bens da companhia para
receber o valor devido. Adriana disse não saber
se, hoje, a Avianca tem recursos em caixa para
quitar a dívida.
A aérea deixou de repassar para administradores
de aeroportos aproximadamente R$ 100 milhões
em taxas de embarque.
Pela legislação, a Avianca Brasil não poderia
deixar de repassar essas taxas às
administradoras de aeroportos. Por isso, esse
montante não entra na dívida que a empresa
negocia no processo de recuperação judicial.
Para evitar que a dívida crescesse ainda mais, as
administradoras de aeroportos passaram a exigir,
a partir de abril, o repasse à vista ou antecipado
das taxas de embarque. A lista de credores inclui
o GRUAirport, RIOGaleão, Vinci Airports (que
administra o aeroporto de Salvador), Floripa
Airport (do Grupo Zurich Airport).
Procurada, a Avianca não respondeu
imediatamente ao pedido de entrevista.
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Companhias aéreas devem adquirir 1.750 aviões no mundo neste ano

As companhias aéreas devem receber neste ano
aproximadamente 1.750 aviões, com investimento
de cerca de US$ 80 bilhões (dependendo da
retomada ou não dos voos dos aviões Boeing
737MAX). As estimativas são da Associação
Internacional do Transporte Aéreo (Iata), que
reúne as 290 maiores companhias de aviação do
mundo.
Com o recebimento de novos aviões, para
ampliação de frota ou sua renovação, a frota
global da aviação civil terá incremento de 1.064
aviões, chegando a 30.697 aeronaves. O
crescimento é similar ao de 2018, quando foi
registrado um acréscimo nas frotas de 1.328
novos aviões.
De acordo com a Iata, a melhoria na rentabilidade
das empresas aéreas deu ao setor confiança para
investir nessa escala. No entanto, as condições de
negócios estão se tornando menos favoráveis.
O alto custo dos combustíveis também estimulou
a troca de aviões por modelos mais econômicos e
esse efeito está aumentando neste ano. Segundo
a Iata, cerca de metade das entregas deste ano
são de aviões que substituirão modelos antigos,
contribuindo para melhorar a eficiência no
consumo de combustível da frota.
O tamanho médio dos aviões da frota também
aumentou. Até o fim de 2019, haverá cerca de 4,6
milhões de assentos disponíveis, ante 4,4 milhões
em 2018, um incremento de 4,6%.
De acordo com a Iata, os assentos vêm sendo
usados de forma mais intensiva, o que ajuda na
lucratividade das empresas aéreas.

A entidade estima que a taxa média de ocupação
dos voos chegará a 82,1% em 2019, ante 81,9% no
ano passado.
O número de voos também cresce neste ano,
chegando a 39,4 milhões, com avanço de 3,5%
sobre o ano passado.
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