
Distribuição por internet, preços baixos
para aviões de segunda mão e aumento

no tráfego provocam "enxame" de
companhias aéreas de pequeno porte

na América Latina. E as grandes sofrem

Gustavo Stok
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ra a crônica de uma morte anun-
ciada. No final de 2004, a com-
panhia aérea argentina Southern
Winds assistia impotente à feroz
guerra de preços desatada pela

Aerolíneas Argentinas e passava por graves
problemas financeiros. Para piorar, o su-
porte que mantém a companhia — um sub-
sídio do governo argentino destinado a ga-
rantir a compra do combustível necessário
para que a companhia continuasse operan-
do seus vôos domésticos — venceria em
março de 2005.

Tudo apontava para o fechamento das
portas da Southern Winds. Mas, de repen-
te, as nuvens negras foram sopradas para
longe, e agora a companhia do empresário
argentino Juan Maggio está revitalizada. A
empresa prevê que em dezembro deste ano
seu faturamento mensal terá chegado aos
US$ 20 milhões, um enorme salto em com-
paração aos US$ 7 milhões registrados em
dezembro de 2004. Mas quem conseguiu
ressuscitar a empresa? Martin Varsavsky,
empresário e filantropo argentino, que pre-
side a holding espanhola Jazzya Invest-

ments e foi titular da operadora espanhola
Jazztel Telecomunicaciones, entre outros
empreendimentos. Ele sacou da carteira
US$ 6,3 milhões com os quais a Southern
Winds fez um leasing para comprar dois
Boeings 747-200. Com eles, a companhia
começou a explorar desde janeiro os vôos
Buenos Aires-Madri, principal rota partin-
do da Argentina, e que este ano deve chegar
a l milhão de passageiros, segundo estima-
tivas do mercado.

Pelo acordo, Varsavsky e Maggio divi-
dirão em partes iguais os benefícios gera-
dos pelos novos aviões. E o diretor da
Jazzya Investments vai administrar, além
disso, o portal da empresa aérea, com o
objetivo de multiplicar a venda de passa-
gens pela internet. "Se o Estado espanhol
não se importa com o pedido vergonhoso
de mais subsídios da Aerolíneas Argentinas
(controlada pela espanhola Air Comet),
agora sim poderemos competir de igual
para igual com eles", desabafa Varsavsky.

Na briga contra as companhias aéreas
tradicionais na América Latina, a Southern
Winds e Varsavsky não estão sozinhas. Da
brasileira Gol à guatemalteca Tikal, da me-
xicana Aviacsa à chilena Sky, passando
pela uruguaia U-air, pela panamenha Copa
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2003, segundo a Associação Internacional
Latino-Americana de Transportes Aéreos
(Aital)? Bem, todas as linhas aéreas emer-
gentes na região têm um ou mais pontos em
comum: boas possibilidades de incrementar
a distribuição por internet, o quê, além de
reduzir custos, tira das companhias tradicio-
nais o monopólio da distribuição por meio
de agências de viagem; acesso a aviões de
segunda mão, como os Boeing 747-200 — a
preços que hoje eqüivalem a um terço do
que se pagava por eles há cinco anos; tráfe-
go crescente e, em alguns casos, oportunida-
des abertas pela própria crise gerencial das
empresas tradicionais.

Ihões na América Latina entre 2001 e
nada menos que US$ 2,7 bi-
mo se recuperando, perdeu
uma indústria que, mes-
ta esse movimento em

e até pela peruana
Wayra Perú, um
verdadeiro enxame
de pequenas e mé-
dias companhias
aéreas cresce e co-
meça a incomodar
os grandes do setor.

Mas o que susten-



Vasp, e pelas dificuldades Varig. Ano passa-
do, enquanto as vendas da Vasp despenca-
vam 18,8%, as da Gol subiam 28%. Além
disso, a empresa já opera sua primeira rota
internacional (São Paulo-Buenos Aires),
inaugurada em dezembro de 2004.

Constantino de Oliveira Júnior, funda-
dor e presidente da Gol, quer continuar
mordendo o mercado das grandes. A meta
é passar dos 22,6% do mercado brasileiro
conquistados em 2004 e chegar aos 35%
nos próximos três anos. "Com a expansão
da empresa, teremos condições de absorver
parte da demanda sensível ao preço que
ainda não conseguimos tomar", diz ele.
Um dos segredos da Gol em seu esforço

para reduzir custos é justamente o uso des-
tacado da internet para a venda de passa-

gens. No último trimestre de
2004, 73% das vendas da em-
presa foram realizadas por
esse canal. "É uma vantagem
fundamental da Gol frente a es-
truturas arcaicas como as da Va-

rig e da Vasp", avalia Oscar Garcia,
diretor da Interflight Consulting, em Mia-
mi. "Hoje, a diminuição de custos com a
venda de passagens pela internet é a dife-
rença entre ganhar ou perder dinheiro."
Ainda que as comissões cobradas pela ven-
da de passagens tenha caído de 12% para
5% em média nos últimos cinco anos, essa
porcentagem ainda é alta em relação ao l %
de custo de comercialização on-line.

Outras empresas latino-americanas es-
tão de olho no exemplo da Gol. Um dos
objetivos da aposta de Martin Varsavsky na
Argentina é levar as vendas de passagem da
Southern Winds por internet de mísero 1%
do total para pelo menos 10% até o fim do
ano. É um salto que a Aviacsa, do México,
também pretende dar. Segundo cálculos da
empresa mexicana, se ela conseguir fazer
100% das vendas de um vôo pela internet,

seus custos de venda e reserva caem
40%. Pensando nesse gordo prêmio, a
Aviacsa já pôs mãos à obra. "O mais
razoável será conseguir ocupações
de 30% pela internet nos próximos

18 meses", diz Jordi Centellas, diretor
de Planejamento Estratégico da Aviacsa.

Além da crescente expansão da internet
na América Latina, outra boa notícia para
as pequenas linhas aéreas da região é a que-
da no preço dos aviões de segunda mão.
"Hoje, cerca de 15% da frota aérea está es-
tacionada", diz Ben Laidler, analista do
UBS, em Santiago. Essa sobreoferta de avi-
ões é bastante atraente. "Com apenas US$
l milhão você pode pôr em operação um
747", afirma Garcia, da Interflight Consul-
ting. "Há cinco anos, isso era impossível,
porque você teria de fazer depósitos, conse-
guir avalistas e ultrapassar uma série de
barreiras que já não existem."

Não apenas Varsavsky e a Southern
Winds apostam nos velhos Boeing 747-
200: diferentemente dos aviões novos com-
prados pela Mexicana e pela Aeroméxico,
a Aviacsa completa sua frota com 23 mode-
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bra da Transbrasil e, recentemente, da
veito do vazio deixado pela que-

presa que melhor tirou pro-
baixo preço", foi a em-

estrategia baixo custo,

A Gol é um claro
exemplo dessa soma
de fatores. Com sua



los B737-200 e 6 aeronaves B727-200,
com 18 anos de uso em média. Mas aviões
velhos não têm custos mais altos? Não é
por isso que a Gol chegou com uma frota
totalmente nova quando iniciou operações?
Depende. "Um avião novo deve voar um
número elevado de horas para amortizar
custos. Um usado, que já passou sua etapa
de amortização, pode ficar eventualmente
mais tempo parado em terra, se o mercado
atravessar um período de vacas magras",
argumenta Centellas, da Aviacsa. "Se os
novos não voarem o número de horas ne-
cessárias, ainda que em teoria sejam mais
baratos que os usados, a história pode se
inverter."

O certo é que, com um sistema de distri-
buição disponível via internet e com o pre-
ço dos aviões antigos pelo chão, são pou-
cas as barreiras para quem decide arriscar-
se no negócio de companhias aéreas.

Esses atrativos seduziram o controverti-
do empresário boliviano-brasileiro Germán
Efromovich, cabeça de um império com al-
guns investimentos em aviação, mas cujo
crescimento deve-se principalmente ao se-
tor de energia. Efromovich, que em no-

vembro passado assumiu o controle da co-
lombiana Avianca, jogou imediatamente a
proa dos negócios na direção do mercado
peruano. Lá, associou-se a um fundo de in-
vestimento dirigido pelo empresário local
Pedro Koechlin, para lançar a Wayra Peru,
companhia aérea que a partir de março fará
vôos entre Lima, Cuzco, Arequipa e outras
cidades peruanas. Para isso, Efromovich
usou a receita das outras pequenas compa-
nhias da região: voará com cinco velhos
Fokker 100, de 18 anos de idade, e apelará

tiago. "Mas o equilíbrio entre carga e pas-
sageiros permite à Lan certa acomodação
de suas rotas, capacidades e da distribuição
de horários que diminuiriam o efeito da
queda no tráfego de alguma rota pontual."

De qualquer forma, a flexibilidade da
Lan não é regra, mas exceção entre as li-
nhas aéreas tradicionais da região. Além da
derrocada da Vasp — que parou de operar
regularmente em janeiro —, a Gol também
começou a tomar parte da fatia de mercado
da Varig: enquanto a companhia aérea de
Constantino Jr. passou de 4% a quase 23%
do mercado brasileiro nos últimos três
anos, a participação da Varig caiu de 39,8%
a 32% no mesmo período. E não é só a Gol
que ameaça as grandes companhias brasi-
leiras: a nova estrela do setor é a BRA (si-
gla de Brasil Rodo-Aéreo). Com passagens
até 60% mais baratas que a de outras com-
panhias, a BRA transportou 1,5 milhão de
passageiros em 2005, com um explosivo
crescimento de 40% em relação ao ano an-
terior.
EMERGENTE. A chave do sucesso é simples:
a BRA é uma empresa de vôos fretados,
mas opera como uma empresa regular, sem
ter de cumprir os requisitos fixados pelo
DAC (Departamento de Aviação Civil).
Por exemplo, não necessita cumprir com
todos os vôos programados, nem sair em
horário fixado. "Eles têm uma série de vôos
regulares, mas só decolam depois de conse-
guir 90% de ocupação", diz o ex-executivo
de uma grande companhia aérea do Brasil
que prefere não se identificar. Se fosse uma
companhia aérea regular, a BRA já teria
7% do mercado brasileiro.

No México, a história se repete com
companhias tradicionais perdendo altitude.
Enquanto a Mexicana e a Aeroméxico não
conseguem sair do vermelho, a Aviacsa
cresce 4% ao ano e foi a única que obteve
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para tarifas baixas. Com essa oferta, ele
espera conquistar 30% do mercado pe-
ruano. Se conseguir, a Wayra Perú pode
ameaçar a chilena Lan, que depois da

quebra da Aerocontinente e da
NuevoContinente controlará 70%

desse mercado. Também não se
deve descartar a chilena Sky,

que começou a voar para o
Peru em fevereiro.

O crescimento e os pla-
nos de expansão estão

definidos, mas a ques-
tão é se essas linhas

emergentes poderão não
só ampliar mercado como

tomar uma fatia importante
das empresas tradicionais. A

resposta dependerá da força ou
da fraqueza das grandes linhas

aéreas. "Que haja mais concorrên-
cia no setor não é um dado positivo

para a Lan", diz Rodrigo Martin, ana-
lista do Santander Investments, em San-



lucro em 2003, de US$ 9 milhões. O con-
traste é tão notório que a Cintra, holding
controladora da Mexicana e da Aeroméxi-
co, lançará uma nova companhia a partir de
maio, a Aeronacional, para competir no
mesmo segmento que a Aviacsa. E, na Ar-
gentina, a Aerolíneas deverá enfrentar uma
briga pesada para não perder mercado na
sua rota mais importante (Buenos Aires-
Madrí) para a Southern Winds, que oferece
tarifas 10% mais econômicas que as da
concorrência.

Por enquanto, com o mercado em recu-
peração, parece haver espaço para todos.
Em 2004, o tráfego de passageiros cresceu
12,7% na América do Sul e 16,6% na Amé-
rica Central e no Caribe, de acordo com a
Iata (Associação Internacional de Trans-
porte Aéreo, na sigla em inglês). Mas o re-
aquecimento do mercado pode voltar-se
contra as pequenas companhias, se puxar
para cima o preço dos aviões. "Se a Lan de-
cidisse não passar o custo de aluguel da fro-
ta aos consumidores, as pequenas compa-
nhias que competem com ela correriam o
risco de desaparecer", alerta Gavin Tem-
pleton, analista da IM Trust em Santiago.
"Para a Lan, entretanto, interessa que haja
mais competidores, pois dessa forma ela
não recebe reclamações das autoridades re-
guladoras."

Para Garcia, da Interflight Consulting,
não haverá aumento dos aluguéis de avi-

companhias antigas têm muitas raízes nos
governos, nas direções gerais de aviação ci-
vil e nos lobbies."

No Uruguai, a pequena U-Air é testemu-
nha desses obstáculos. "Como a Pluna (li-
nha aérea de bandeira uruguaia controlada
pela Varig) é uma empresa com participa-
ção estatal, é a única que tem o direito de
definir a política aeronáutica do país", diz

mo vetar as concessões de rotas a outras
empresas." De fato, a U-air penou por um
ano até que finalmente lhe foram outorga-
das, no fim de 2004, as rotas de Montevi-
déu a São Paulo, Porto Alegre, Curitiba e
Santiago. Com essas rotas rentáveis debai-
xo do braço, agora Rama negocia o ingres-
so na companhia do fundo de investimento
inglês Ashmora.

Outra que sofreu restrições regulatórias
foi a guatemalteca Tikal Jets, que registrou
um crescimento explosivo nos últimos dois
anos. Em novembro passado, a empresa
ameaçou fechar devido a obstáculos buro-

cráticos que a impediam de voar para El
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Antônio Rama,
em Montevi-

presidente da U-air,
déu. "Pode até mes-

ões de segunda mão no curto prazo.
"Quando isso ocorrer, as linhas pe-
quenas já terão uma frota maior e
poderão reduzir os custos com
economia de escala." Além disso,
as pequenas companhias que já
percorreram boa parte do caminho
estão começando a renovar suas frotas.
É o caso da panamenha Copa, que nos
últimos três anos adquiriu 20 boeings 737,
e em outubro passado anunciou a aquisição
de dez jatos ERJ 190 da Embraer — com
opção de compra de outros vinte — para
equilibrar a demanda e a capacidade dos
mercados pequenos. "Vamos usar o ERJ
190 nos mercados que não comportam o
uso do Boeing 737", diz Pedro Heiborn,
presidente-executivo da Copa.

De qualquer forma, a má notícia para as
linhas emergentes é que, se a luta corpo a
corpo com as grandes for para valer, elas
não terão apenas de enfrentar as próprias
companhias, mas também o lobby destas.
"Sempre que incomodarem o dinossauro,
ele vai se defender", filosofa Garcia. "As

Com Francisco Vega, de Santiago, Júlio Gama,

de Miami, Diego Fonseca, da Cidade do México

e Max Gonzales, de São Paulo

companhias aéreas da região.

"O mesmo vai acontecer na América Lati-
na", aposta Garcia, da Interflight Consul-
ting. "Só ficarão de pé as que tiverem bom
acesso ao capital e se fixarem em três pon-
tos: distribuição, distribuição e distribui-
ção." O enxame será menor, mas continu-
ará atacando. E já ficou bem claro que seus
ferrões afiados podem ferir as grandes

timos anos morreram em pouco tempo.

médio prazo. Na Europa, 70% das
pequenas linhas aéreas nascidas nos úl-

estão na ofensiva ficarão no ar no

ninguém se engane, nem todas
as companhias aéreas que hoje

Pedro Sula, em Honduras.
Apesar das dificuldades, o

enxame de novas companhias
continua avançando. Mas, que

que a Tikal começasse a voar, em
janeiro, para Manágua e San

mala, Oscar Berger, interviesse para

Salvador, Nicarágua e Costa Rica. Foi
necessário que o presidente da Guate-


