
meses registra-
ram momentos marcantes na aviação
brasileira. O País tornou-se o quarto
maior mercado mundial, com uma das
mais movimentadas pontes aéreas no
planeta, entre São Paulo e Rio de Janei-
ro. No segmento doméstico, o crescimen-
to da demanda foi de 12,3%, (dados de
2006) e o da oferta, de 10,8%. Em decor-
rência disso, a taxa de ocupação da indús-
tria atingiu 71,6% em 2006, contra 70,6%
em 2005. Mas o ano foi também de muito
luto. Apenas dez meses depois da tragé-
dia com o vôo 1907 da Gol, a TAM perdeu
o JJ3054 em Congonhas. Saldo de mortes
no período: 353 pessoas. Vidas que o País
precisou perder para se dar conta de que
o sistema aéreo nacional não podia mais
operar da forma
como vinha funcio-
nando. "A TAM bus-
cou lidar com todas
as turbulências que
atingiram o setor,
principalmente a
partir do final do ano
passado, focando
seus esforços na me-
lhoria da comunica-
ção com o passageiro,
modificando os seus

serviços e também realizando alterações
pontuais na malha aérea", afirma Marco
Antônio Bologna, presidente da compa-
nhia. "Em relação ao trágico acidente
com o Airbus, a empresa buscou desde o
primeiro momento assegurar total assis-
tência aos familiares das vítimas e dos
funcionários e aguarda, como toda a so-
ciedade, as conclusões das investigações
que estão sendo feitas pelo órgão respon-
sável. A empresa tem colaborado inte-
gralmente com o órgão investigador
(Cenipa) e também com as polícias Civil
e Federal e parlamentares integrantes
das CPIs da Câmara e do Senado."

Com esse modelo de governança corpo-
rativa e com sua sustentabilidade finan-



ceira, a TAM conseguiu manter-se na
liderança do setor. Por conta disso,
foi eleita a campeã de AS MELHO-
RES DA DINHEIRO na categoria
setor Aeronáutico. "A TAM tem rea-
lizado um trabalho consistente, até
porque as condições do mercado a
obrigam a isso: ou é ela ou a Gol",
avalia Valtécio Alencar, editor da
Aero Magazine. No segmento do-
méstico, a companhia cresceu
30,1%; 2,5 vezes mais do que o
mercado. No externo, tomou im-
pulso com o vácuo deixado pela
Varig. Na Europa, já opera vôos di-
retos para Paris, Londres e Milão.
Nos Estados Unidos, vai a Miami e
Nova York. E, na América do Sul,
voa para Buenos Aires, Santiago, As-
sunção, Ciudad Del Este (Paraguai),
Córdoba (Argentina), Santa Cruz de
Ia Sierra e Cochabamba (Bolívia) e
Caracas. E a expansão não vai parar
aí. A empresa já anunciou o início de
operações diárias para Montevidéu e
Madri. Fechou o mês de agosto com
49,3% de participação no mercado in-
terno e 65,3% no externo. A ocupação
nas aeronaves também ficou acima
da média do mercado: 62,2% no do-

mestiço e 66,7% no in-
ternacional.

Quem também se
destacou no ranking foi
a Embraer. Depois da
bem-sucedida reestru-
turação societária em
2006, a companhia ficou
capitalizada e pôde colo-
car em ação seus planos
de crescimento. Entre-
gou 130 aviões no ano
passado e, para 2007, a
previsão é de 165 unida-
des. São tantas enco-
mendas que precisou
contratar 4,5 mil funcio-
nários para dar conta.
"Intensificamos os ne-
gócios com a China. Os
mercados dos EUA e da
Europa também cresceram, de modo
que hoje exportamos 98% das recei-
tas", diz Frederico Curado, presiden-
te da Embraer. Este ano, decolou o
modelo Phenom, que promete ofere-
cer mais conforto e desempenho do
que os concorrentes, e a preço infe-
rior. Já são 500 unidades vendidas.
Mas não é só na aviação executiva

que a Embraer avança.
Em 2005, detinha
23% do mercado de
aviões comerciais de
91 a 120 assentos.
Hoje, aproxima-se
dos 60%. Em agosto,
fechou contrato de US$
1,4 bilhão com a BRA
para a compra de 20 ja-
tos Embraer 195 e rati-
ficou mais 20 opções do
mesmo modelo. O pri-
meiro será entregue já
no primeiro semestre
de 2008. "Com essa
nova linha de aviões, o
170 e o 190, eles ganha-
ram um status de avia-
ção de linha aérea prin-
cipal. Estão voando

hoje nas companhias principais, e
não nas regionais", conta o especia-
lista Alencar. "O maior exemplo é a
Air Canada."

Dois mil e sete foi, também, o ano
em que a Gol comprou a VRG Linhas
Aéreas, que opera a marca Varig. A
aquisição abriu as asas da Gol para o
mercado europeu e norte-americano.
"Vamos retomar os vôos para os prin-
cipais destinos ainda este ano", anun-
ciou, na ocasião, Constantino de Oli-
veira Jr., presidente da Gol. Já para a
OceanAir, de German Efromovich,
foi um ano de consolidação. A compa-
nhia acaba de inaugurar linha para o
México, quer entrar nos EUA e na
África. "A OceanAir quer ser a ter-
ceira opção. O Efromovich levantou a
bandeira do marco regulatório contra
o engessamento da distribuição de li-
nhas", diz Alencar. 
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