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Até pouco tempo atrás, não era difícil ficar sem comida num dos vôos da Lan Airlines entre 
Santiago e Concepción, no Chile. Como o vôo demora cerca de uma hora, se um passageiro 
sentasse atrás provavelmente teria de se resignar a assistir como as aeromoças serviam os 
pratos nas primeiras fileiras e, logo, apressadas pelo tempo, vê-las recolher tudo e deixar aos 
passageiros das últimas cadeiras com água na boca.  
 
Isso foi um dos problemas que a Lan detectou em sua operação em rotas curtas depois de um 
profundo estudo de mais de um ano no qual trabalharam 150 pessoas da companhia e a 
consultoria McKinsey. Conhecido como Projeto Láser (acrônimo de Linha Aérea Segura 
Econômica Regional), a companhia chilena busca com este plano substituir no mercado de 
cabotagem seu bem-sucedido modelo de negócios por um de baixo custo, ou low cost. 
 
Por que mudar? Oficialmente, a companhia afirma que é uma evolução natural de seu modelo 
de negócios. Não obstante, analistas da indústria e executivos da Lan atribuíram esses planos 
à entrada ao mercado argentino e chileno da brasileira Gol Linhas Aéreas Inteligentes, uma 
estrela emergente no mercado aeronáutico latino-americano. 
 
Com um eficiente modelo de baixo custo fundado há cinco anos no Brasil, a Gol conseguiu se 
converter numa empresa com vendas de US$ 1,2 bilhão anuais. Depois de revolucionar o 
mercado doméstico brasileiro, a companhia voa no Uruguai, Argentina e, desde 25 de 
setembro, no Chile, o quintal da Lan. Nesse dia decolou seu primeiro avião de Santiago a 
Buenos Aires, um dos destinos preferidos dos chilenos, cobrando US$ 98 por ida e volta, 
enquanto um vôo da Lan poderia custar até US$ 300, dependendo das datas escolhidas. 
 
Pouca eficiência 
 
A resposta da Lan foi imediata. Além de reduzir seus preços para Buenos Aires para US$ 129 
poucos dias depois da decolagem da Gol em Santiago, a Lan apresentou o projeto Láser a um 
grupo de analistas do Santander Investment. “A Lan detectou que seus vôos de longa distância 
são muito eficientes, mas nem tanto os domésticos e regionais”, diz Felipe Mercado, analista 
do banco de investimentos Santander Investment, em Santiago. “É algo que faltava para a Lan 
fazer, e que foi catalisado pela entrada da Gol”, diz Cristina Acle, analista da corretora Larraín 
Vial, na capital chilena. 
 
O principal objetivo do projeto Láser é melhorar um tema que as companhias de baixo custo 
manejam muito bem: tirar mais rendimento de seus ativos principais, seus aviões, fazendo-os 
voar por mais tempo. Enquanto um avião da Gol passa em média 13,9 horas diárias voando, 
um avião doméstico da Lan passa somente sete horas no ar. Hoje, todas as unidades da Lan 
buscam uma forma de reduzir essa diferença. 
 
Para isso, impulsionaram um sistema automatizado de check-in que permite aos passageiros 
imprimir seus boletos de avião seja num PC através da internet ou em caixas automáticos que 
a companhia colocou nos principais aeroportos, acelerando assim o tempo de embarque. Além 
disso, a Lan substituirá as comidas quentes por alimentos frios.  
 
“Muitos acreditam que as low cost oferecem pouca comida para economizar o investimento em 
catering”, diz um executivo da Lan. “Mas na verdade é o que se economiza em logística: 
comida fria implica menos tempo de estada no aeroporto, seja porque não é necessário voltar 
a embarcar carrinhos com alimentos ou porque fica menos migalhas do vôo anterior, e por isso 
há menos o que limpar.” 
 
 
Nova frota 
Além destas medidas, a Lan prepara uma renovação de frota. Substituirá seus Boeing 737-200 
por 32 Airbus A320, A319 e A318 até final de 2008, o que lhe permitirá oferecer vôos noturnos 
e mais combinações. Além da economia de combustível permitida pelos aviões novos, a 



empresa prevê reduzir os custos com manutenção em 16%. E não é só isso: além de reduzir 
as comissões que paga às agências de viagens, aumentará seu canal de venda direta por meio 
da Lan.com. A meta é que a internet chegue a ser o canal de vendas de 60% de suas 
passagens. Atualmente, oscila entre 10% e 20%. 
 
Com tudo isso, a empresa espera que sua capacidade em assentos por quilômetros (ASK, na 
sigla em inglês) cresça cerca de 24% em 2007, comparado com 11% em 2006. Se isso se 
confirmar, conseguirão em 2008 uma queda de 30% nos custos de assentos por quilômetros, 
o que equivale a uma economia de US$ 150 milhões nos gastos operacionais. Tudo isso se 
traduzirá em tarifas mais baixas que, segundo a companhia, farão a demanda crescer 40% até 
2008. “O conceito é muito simples: reduzir custos, aumentar as freqüências e baixar os preços 
para atrair a demanda”, diz um executivo da Lan. 
 
Mas seu rival sabe fazer bem as coisas. A Gol adaptou as bases do modelo low cost, bem-
sucedido da Europa e nos EUA, na América Latina antes de qualquer outro. Nada de comida 
perecível nem de álcool, aviões novos e todos de um mesmo modelo, e internet como 
plataforma de 82% de suas vendas (ainda que parte da comercialização on-line seja gerada 
por agências independentes). “É uma empresa eficiente em sua estrutura de custos: diria que 
está entre as melhores do mundo, se não é a melhor”, diz Thomas Awad, analista do Banco 
Itaú, em São Paulo. “Não buscam oferecer preços baixos para ganhar mercado; querem ser 
rentáveis e o são.” 
 
As cifras de rentabilidade da Gol, de fato, ofuscam o bom rendimento conseguido pela Lan no 
último ano. E seu crescimento, ainda que tenha sido impulsionado pela crise da 
companhia aérea Varig, não se detém. Hoje a Gol realiza mais de 500 vôos diários a 52 
destinos no Brasil, Argentina, Bolívia, Paraguai, Uruguai e Chile. Ainda que o grosso disso 
esteja no mercado interno, a companhia anunciou que crescerá no resto da América do Sul. 
 
Antes do final do ano, quer aumentar de três a cinco seus vôos diários de Santiago a Buenos 
Aires e já cobre rotas da capital chilena a São Paulo, Florianópolis e Rio de Janeiro. No próximo 
ano, iniciará operações em Lima. E seus planos também incluem o México. Nesse projeto 
contam com uma vantagem sobre a chilena: a marca Gol não gerou os sentimentos 
nacionalistas contrários à Lan em sua entrada nos mercados de Peru e Argentina. 
 
A pergunta é se a Lan, acostumada a operar com preços altos e um serviço de alto nível, 
poderá manter a mesma eficiência que a Gol, uma empresa que leva carimbado em sua 
coração a frase low cost. “A única desvantagem da Lan é que as linhas econômicas no passado 
não funcionaram muito bem como subsidiárias das grandes operadoras”, diz Bob Booth, 
presidente da consultoria de aviação AvGroup. Thomas Awad, do Banco Itaú, concorda. “No 
Brasil, por exemplo, a Tam começou um forte programa de redução de gastos, mas assim 
mesmo tem custos 15% mais altos que os da Gol e não conseguiu baixá-los.” 
 
Exemplo da British Airways 
 
Na Lan afirmam que têm tudo calculado. De fato, um dos principais temas da análise pedida à 
McKinsey era se deviam criar uma marca ou uma empresa nova para operar essa modalidade. 
A resposta foi não. “Estamos conscientes do que aconteceu com os operadores tradicionais 
nessa área, mas temos estudado o que saiu bem e o que saiu mal”, diz uma fonte da Lan.  
O exemplo de que mais gosta é o da British Airways, que conseguiu combinar um serviço 
premium em seus vôos internacionais com um de baixo custo em rotas mais curtas sob a 
mesma marca. 
 
O mais delicado, no entanto, é como combinará a área de carga da Lan com seu novo modelo. 
Grande parte dos bons resultados que a chilena conseguiu até agora se deve à 
complementação do transporte de passageiros com o de carga, negócio em que são, de longe, 
os líderes na América Latina. “Vai ser um desafio: se antes colocávamos 2,5 mil quilos de 
carga num avião nas duas horas em que estava parado no aeroporto, agora teremos que fazê-
lo em meia hora”, diz uma fonte da Lan. 
 



Mas a Lan tem vantagens, como o domínio do mercado local e sua rigorosa administração. “É 
uma companhia que está acostumada com a concorrência internacional”, afirma Acle, da 
Larraín Vial. Uma vez que se consolide no mercado chileno, a Lan planeja levar seu esquema 
de baixo custo aos mercados internos do Peru e Argentina, além das rotas entre esses países e 
suas conexões ao Brasil, e as viagens de Lima a cidades como Caracas, Quito e Bogotá. 
 
Para a Gol, sua entrada no Chile tem sido mais complicada que o esperado. O fatal acidente no 
final de setembro em que morreram 155 pessoas devido ao choque de um de seus Boeings 
737 contra um jato privado da Embraer, além da queda de seu sistema de compra pela 
internet durante sua primeira semana de operação no Chile, podem atrasar a sua vida nesse 
país. Mas seria apenas um atraso. “A empresa tem uma imagem jovem. A tendência de 
crescimento é inevitável”, diz Awad. 
 
Muitos acreditam que há mercado para as duas empresas e que os que devem se preocupar 
são Sky e Aerolíneas del Sur, que repartem os 20% de mercado que a Lan não ocupa no Chile. 
“A idéia é atrair novos passageiros com baixas tarifas e diferentes formas de pagamento 
destinados a facilitar a compra”, afirma o brasileiro Tarcísio Gargioni, vice-presidente de 
marketing e serviços da Gol. Os analistas concordam. “Há lugar, especialmente nos mercados 
regionais, para uma concorrência de baixo custo”, diz Booth. 
 
Por enquanto, as companhias se olham com respeito. “A Lan mostrou que não é uma empresa 
acomodada; rapidamente reagiu e baixou os preços”, disse Constantino de Oliveira Jr., o 
criador da Gol, em uma entrevista recente à AméricaEconomia. “Toda a indústria se beneficia 
com a concorrência e com incentivar a eficiência.” Por sua vez, na empresa chilena dizem que 
“a concorrência nos estimula e estamos acostumados a ela”. Ao que parece, por enquanto 
todos terão seu pedaço do bolo. Inclusive os passageiros da última fileira. 
 
Disponível em : http://www.americaeconomia.com.br. Acesso em 8 nov. 2006. 


