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Lucro num setor em crise
Recuperar-se da tragédia do Airbus e manter a rentabilidade mesmo
com restrições de vôos em Congonhas — eis alguns dos desafios da TAM
Tatiana Vaz

A
QUEDA DO AIRBUS A320 DA
TAM. ocorrida em julho nas
proximidades do Aeroporto
de Congonhas, em São Pau-
lo, colocou a empresa no epi-

centro da enorme crise que assola a avia-
ção civil brasileira. O acidente, o maior
da história brasileira, deixou um saldo de
quase 20.0 mortes, uma tragédia humana
com inevitáveis respingos na imagem da
companhia e do governo, incapaz de re-
solver uma crise de infra-estrutura que
vem se arrastando por meses. Até o fe-
chamento deste anuário, o processo de
investigação sobre os fatores que provo-
caram o desastre ainda não havia sido
concluído. O acidente do Airbus ocorre

num momento em que a TAM, líder no
setor de transporte aéreo, vinha se bene-
ficiando da expressiva elevação na de-
manda por passagens — ao todo, as com-
panhias aéreas realizaram em 2006 cer-
ca de 80 000 pousos e decolagens a mais
do que em 2005 —, o que se traduziu em
bons resultados financeiros. Foram esses
resultados contábeis, relativos ao exercí-
cio de 2006, que fizeram da TAM a me-
lhor empresa do setor de transportes.

Poucos duvidam que o desempenho fi-
nanceiro brilhante da empresa—e de suas
concorrentes — seja mantido ao longo de
2007. A questão, agora, é saber a exten-
são desse dano. Companhias aéreas que
enfrentam acidentes normalmente demo-

ram para recuperar sua imagem perante o
público, reconquistar a confiança dos pas-
sageiros e a rentabilidade de suas opera-
ções. A TAM conseguiu se reerguer de-
pois de enfrentar uma tragédia semelhan-
te em 1996, quando um Fokker 100 se es-
patifou na zona sul de São Paulo, pouco
depois de decolar do Aeroporto de Con-
gonhas, matando 99 pessoas. O desastre
recente com o Airbus, porém, colocou a
empresa numa situação diferente. Por um
lado, o dano de imagem, pelo menos até
agora, parece ser bem mais profundo do
que há dez anos. Por outro, a queda do
vôo 3054 provocou uma série de mudan-
ças no sistema de gerenciamento de trá-
fego aéreo brasileiro, com destaque para



a redução das operações em Congonhas.
O aproveitamento desse aeroporto era
uma peça fundamental para os expressi-
vos resultados financeiros obtidos pela
TAM e por sua principal concorrente, a
Gol. Em 2006, a TAM fechou o ano com
receita de 3,6 bilhões de dólares, um cres-
cimento de 28% em relação ao resultado
de 2005. Com as restrições de vôos no
principal aeroporto do país, estima-se que
o lucro das duas maiores companhias do
setor de aviação civil caia pelo menos
15% nos próximos anos.

As medidas de emergência adotadas
em Congonhas não representam o único
problema para a TAM e a Gol. Apesar dos
números positivos apresentados no ano
passado, as duas empresas já vinham se
ressentindo do caos em que se transfor-
mou o setor aéreo no Brasil — a rentabi-
lidade, por exemplo, vem se reduzindo ao
longo dos últimos dez meses. A imagem
das empresas ficou abalada por causa das
filas nos aeroportos e dos freqüentes atra-
sos e cancelamentos de vôos. Apesar do
discurso repetido exaustivamente pelo go-
verno de que, desta vez, irá atacar com
seriedade o problema, poucas pessoas do
setor acreditam que as falhas graves de
infra-estrutura e de gestão do sistema vão
ser resolvidas num espaço curto de tem-
po. Juntas, TAM e Gol detêm 90% do
mercado de aviação civil brasileiro, um
dos setores da economia nacional que ain-
da resistem a se abrir à concorrência in-
ternacional. Até aqui, as duas líderes be-
neficiaram-se muito dessa situação. Ago-
ra, correm o risco de se tornar vítimas do
mesmo sistema que foi fundamental pa-
ra colocá-las entre as companhias mais
rentáveis do mundo nesse mercado. •
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