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Presidente da TAM fala do mercado brasileiro de aviação e da sua empresa, líder do setor no país.  
 
O Brasil é um dos três mercados de vôos no mundo com maior potencial de expansão e seu setor 
aéreo vive atualmente um momento muito positivo, avalia o presidente da líder no mercado 
doméstico TAM Linhas Aéreas, Marco Antonio Bologna, conselheiro da Amcham. Para ele, o 
crescimento econômico do País, estimulado principalmente pelas áreas de indústria e serviços - as 
que mais geram movimento aéreo -, a melhora na distribuição geográfica dos negócios - que 
respondem por 70% do tráfego - e o desenvolvimento do turismo, assim como as más condições 
de outras infra-estruturas - como a rodoviária e a ferroviária -, são os responsáveis pelo bom 
quadro. 
 
Bologna vê a criação de um marco regulatório para o setor como obrigatória e urgente e afirma 
que há investimentos em compasso de espera até que tudo esteja definido. Ele é contra a política 
de céus abertos e a abertura do mercado aéreo ao capital estrangeiro neste momento. 
 
A TAM, criada há 29 anos, hoje é líder do mercado de vôos no Brasil, com 44% de participação.  
 
Diante da concorrência de empresas focadas em baixos preços e baixos custos (low fares, low 
costs), adaptou-se, mas não abandonou sua estratégia: oferecer a maior quantidade de 
conveniências aos passageiros a preços competitivos. Quando se trata de expansão internacional, 
a opção da companhia é pela seletividade: tráfegos de alta densidade e de negócios em aliança 
com algum agente local. `A TAM não quer fazer vôos que sejam meramente políticos. Busca 
rentabilidade`, resume seu presidente. 
 
A seguir, os principais trechos da entrevista dada por Bologna. 
 
Qual a atual situação do setor aéreo no Brasil? 
Estamos com crescimento acumulado até julho, quando comparado ao ano passado, de 16% no 
mercado doméstico e de 11% no internacional. Isso ocorre em função de alguns fatores. O 
primeiro é a qualidade do crescimento do PIB. O que gera tráfego aéreo é a área de indústria e 
serviços, e esses são os setores que estão apresentando taxas superiores de crescimento. O 
segundo fator é que, num país em que o transporte aéreo é 70% a negócios e 30% a lazer, os 
negócios têm sido mais bem distribuídos geograficamente. Outro fator é o lazer em si. O turismo 
brasileiro vem se desenvolvendo mais a partir de 2003 com o Plano Nacional de Turismo e 
Desenvolvimento. É bom lembrar que também o que propicia o crescimento do transporte aéreo é 
o fato de, infelizmente, as outras infra-estruturas não terem sido desenvolvidas. 
 
Quais as principais dificuldades enfrentadas hoje pelo setor? 
O Brasil não vem investindo como deveria no espaço aéreo no sentido de navegação e controle, 
que é feito pelo comando da Aeronáutica. Se o mercado continuar crescendo como está, 
poderemos ter um gargalo mais para a frente. Outro problema é a discussão de regulação, agora 
retomada com o movimento do Senado de encaminhar a criação da Agência Nacional da Aviação 
Civil (Anac), que vem sendo debatida no setor há mais de cinco anos. É importante não 
simplesmente criar a agência, mas a partir daí discutir o marco regulatório do setor, revisar o 
Código Brasileiro da Aeronáutica (CBA) - uma legislação de 1986, portanto pouco adaptada à 
dinâmica atual da economia e da tecnologia. Hoje, o marco regulatório não é só uma discussão 
técnica, mas também econômica. É preciso uma agência para que se tenha um único ponto focal 
em que se discuta não só ambiente de regulação do setor no âmbito da oferta, mas também 
tributação e política de preços. 
 
 
Há investimentos em compasso de espera por conta das indefinições no marco regulatório? 



Sim. Na infra-estrutura portuária há, com certeza.  
 
As responsabilidades sobre regulamentação devem sair da alçada da Aeronáutica? 
Isso vai sair. Não é a minha opinião, é uma decisão de governo. O que o setor quer é ter um 
órgão regulador. Esse órgão tem de ter condições de monitorar e regular o setor, e portanto 
necessita de recursos. Vivemos hoje um esvaziamento orçamentário do poder cedente atual, o 
Departamento de Aviação Civil (DAC). Pelo fato de em 2000 ter saído um projeto de lei que criaria 
a agência, começaram a ser previstos no orçamento da União recursos para ela e foram 
esvaziados os recursos orçamentários do DAC. Hoje vivemos um hiato. Essa é a urgência de se 
tramitar. Há um processo de migração de recursos do DAC para a Anac, 20% ao ano em cinco 
anos. A parte de controle do espaço aéreo não virá para a área civil. Continuará no Departamento 
de Controle do Espaço Aéreo (DCEA) porque engloba segurança nacional e vigilância do espaço 
aéreo. 
 
O que se espera desse órgão regulador? 
A postura da TAM é que a diretoria desse órgão regulador tem de ser independente. Dado esse 
regulador neutro, é preciso monitoramento para evitar preços abusivos ou predatórios, que não 
remuneram o capital e levam à quebra do sistema. Além da disciplina de oferta, o regulador tem 
de controlar a oferta. Outra questão é a outorga - quem pode transportar gente no Brasil. Outra 
discussão de regulação refere-se a capital estrangeiro e política de céus abertos. Como setor, 
estamos muito conscientes de que não é o momento de abrir para o capital estrangeiro. Nenhum 
país que tenha relevância de tráfego abriu. Essa discussão precisa ser feita mais lá na frente, 
quando tivermos uma regulação feita para nós, desoneração tributária e redução de custo de 
capital. É hora de discutir como dar saúde financeira para os players que já operam, desde que 
estejam fazendo transporte direito. Lá na frente, seria preciso discutir a região, como a 
Comunidade Européia está fazendo. Seria possível ter liberdade no Mercosul, entre os países da 
América Latina, que acabam sendo um tráfego quase único. 
 
Quais são os mercados mais promissores para a aviação? 
Existem três grandes mercados no mundo para crescimento de transporte aéreo pela baixa 
penetração por população. No Brasil, o número de vôos feitos por pessoa é muito baixo. São em 
média três viagens por pessoa, 12 milhões de CPFs que voam. Há espaço para crescimento do 
transporte aéreo num país de grande extensão geográfica. A questão é renda. De que jeito essas 
pessoas, essa lacuna de 190 menos 12, um dia vão andar de avião? Com renda. Se o Brasil 
crescer e tiver, além de estabilidade econômica, crescimento e renda, o transporte aéreo tem 
possibilidades de altas taxas de crescimento. Os outros países são China e Índia, que têm as 
mesmas características. 
 
O setor foi recentemente chacoalhado com a entrada de empresas focadas na oferta de passagens 
a preços baixos. Como a TAM tem reagido a esse movimento? 
Para nós, foi um exercício mais simples do que nos outros mercados, onde as companhias 
entraram com uma outra estrutura de custos baseada num modelo diferente, que tirava custos 
daquilo que era tradicional. No Brasil, estamos no mesmo ambiente de mercado. Custo de capital, 
combustível, manutenção e aeroporto são a mesma coisa. Folha também é igual porque as 
grandes companhias são sindicalizadas. Quando se soma tudo isso, chega-se a basicamente 70% 
do custo. O que é diferente como preço pelo serviço? Três coisas. A primeira é custo de overhead, 
ou seja, essas empresas novas nasceram num ambiente paperless web. Nós nascemos no 
passado. A TAM tem 29 anos e está tendo que rever seus processos, fazer outsourcing do que é 
non-core. Hoje estamos num grande outsourcing em toda a área de TI da companhia. 
 
O segundo diferencial são horas voadas no avião. Essas companhias introduziram um conceito 
novo que acabamos copiando. São os dois extremos: a conveniência do avião ou a conveniência 
do passageiro. Além disso, uma companhia de low fare faz menos vôos diretos, tem mais escalas. 
Nossa política é oferecer a maior rede de cobertura possível, o maior número de destinos, com o 
maior número de freqüências possível e mantendo o maior nível de eficiência operacional.  



Isso nos deu maior utilização horária do avião, mantendo o diferencial de produto. Leva a uma 
diluição maior de custo fixo porque se usa mais o bem de capital. 
 
O terceiro pilar é o custo comercial. Nós nascemos num sistema de distribuição. As empresas low 
fare nasceram na Internet. Hoje 18% da venda da TAM são por canal direto. A Gol tem 30% da 
sua venda em canal direto. Nossa política é reconhecimento de marca e manutenção de todos os 
canais de distribuição. Não privilegiamos um canal ou outro, diferente da low fare. O modelo da 
TAM é de mais conveniências a preços competitivos. Nossa proposição de produto é diferente, 
portanto nossa precificação não é igual. No primeiro semestre, nossos bilhetes foram 9% mais 
caros do que os de empresas low fare. É um preço que o passageiro ainda aceita pagar por essas 
conveniências, cujo principal atributo é a malha.  
 
O que o passageiro busca? 
O passageiro quer coisas descomplicadas.  
 
Esse é o caminho para uma empresa de aviação diferenciar-se e ter sucesso hoje?  
O caminho é manter o seu atributo de valor. O passageiro quer um vôo sem estresse. Quer tudo, 
mas não quer pagar muito. A arte é como entregar tudo isso de uma maneira em que se tenha 
qualidade de produto a preços competitivos. 
 
O senhor citou a terceirização das operações de TI da TAM. Qual o impacto dessa ação sobre os 
custos da companhia? A empresa planeja entregar a terceiros também outras atividades não 
relacionadas ao seu negócio? 
Tínhamos na área de tecnologia como um todo, entre colaboradores diretos e indiretos, 480 
pessoas. Estamos migrando, a partir de setembro, para 126 pessoas. A TAM fica com pessoas na 
inteligência do negócio. Fizemos contratos de cinco anos com os provedores e isso dá uma 
economia de R$ 18 milhões por ano. A manutenção é própria. Temos um centro de manutenção 
em São Carlos (SP), com 800 colaboradores. 
 
Qual a expectativa de participação no mercado para 2005 e como se distribuem os resultados do 
grupo? 
Estávamos com 44% no mês de julho, mas nossa meta para este ano é um pró-médio de 43,5% 
no mercado doméstico. No internacional, estamos com 20%. Por faturamento, somos hoje uma 
empresa que é 18% internacional e 65% mercado doméstico. O principal lugar de rentabilidade é 
o mercado do Brasil. Os 18% se dividem em 30% da América do Sul e 70% de mercados de longo 
curso, que têm um tíquete maior. Os 17% que faltam se dividem em 8% de carga expressa, 6% 
de fretamento e outras receitas - basicamente de programas de fidelização. 
 
Que importância têm hoje para a TAM as rotas internacionais? 
Estamos operando com 83 aeronaves em três clusters. Temos oito aviões de longo curso, o A330 
da Airbus, com duas freqüências diárias para Paris, duas freqüências diárias para Miami e 
freqüência diária a partir do final do ano para Nova York. No momento, o que queremos é ter 
dominância nesses três mercados, porque são tráfegos de alta densidade e principalmente de 
negócios. Não estamos nos tráfegos de lazer e sempre buscamos ir em aliança com um player 
local. A TAM não quer fazer vôos que sejam meramente políticos. Busca rentabilidade. Na América 
do Sul é diferente porque se opera com os mesmos aviões que no Brasil. O segundo cluster são os 
Airbus 320, menores. E há o mercado de 100 lugares, que estamos operando com 20 Fokker 100, 
que vamos trocar em média até 2008. Há duas possibilidades: Airbus 318 ou Embraer 190. 
Queremos crescer como uma empresa brasileira transportando brasileiros para o mundo. Vimos 
crescendo no market share internacional. Batemos 20%, o maior da história da TAM. Com Nova 
York, acredito que vamos para 25%. 
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