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O alto índice de crescimento do mercado brasileiro de aviação e o surgimento de companhias 
que operam no modelo de "baixo custo, baixas tarifas" nos últimos anos fomentaram a 
percepção de que o transporte aéreo tornou-se mais barato e acessível às pessoas que antes 
não poderiam pagar por ele. Dados da Gol Linhas Aéreas, a primeira companhia que adotou o 
mote da popularização, mostram que, de fato, cresceu o número de pessoas com renda mais 
baixa que viajam de avião.   
 
Mas as estatísticas revelam que, apesar do crescimento em números absolutos, o público de 
menor poder aquisitivo é ainda pouco significativo: nos últimos três anos, o percentual de 
passageiros com renda mensal de até R$ 1 mil manteve-se estagnado no patamar de 6% do 
bolo total. No mesmo período, os usuários que ganham mais de R$ 5 mil por mês predominam 
maciçamente e elevaram sua representatividade, passando de 44%, em 2003 para 51%, no 
ano passado. De 2003 a 2006, a quantidade de passageiros transportados pela Gol cresceu 2,6 
vezes, o que significa dizer que a proporção de viajantes com renda mais baixa cresceu, 
também, 2,6 vezes.   
 
Na faixa de passageiros com renda intermediária, entre R$ 1 mil e R$ 5 mil, as proporções são 
semelhantes: 50% em 2003 e 43% em 2006. Os números são de uma pesquisa interna da Gol 
e a companhia, que surgiu em 2001, não forneceu dados mais antigos. Tarcísio Gargioni, vice-
presidente de marketing e serviços da Gol, afirma que o uso do transporte aéreo cresceu em 
todas as faixas de renda. "Antes, muita gente que tem renda alta também não viajava de 
avião, por falta de costume", diz o executivo. Ele afirma que, de todos os passageiros da Gol, 
10% estão viajando pela primeira vez. "Esses 10% estão distribuídos entre todos os públicos e 
faixas de renda."   
 
Na avaliação da economista do Instituto de Pesquisas Econômica Aplicada (Ipea) Lucia Helena 
Salgado, a proporção de passageiros que ganham até R$ 1 mil se manteve estável nos últimos 
anos em razão da mudança de política adotada pela Gol a partir de 2003. "A Gol possibilitou 
que pessoas de classes mais baixas viajassem de avião. É fato. Mas a partir de 2003, isso se 
estabiliza. Ela começa a praticar preços mais elevados e como a renda não acompanhou esse 
crescimento, o aumento por faixa de renda estacionou. Hoje a Gol é uma empresa de baixo 
custo, mas não de baixo preço", avalia.   
 
Uma pesquisa de 2005 do antigo Departamento de Aviação Civil (DAC) mostra que, nos vôos 
regulares, a proporção de viajantes com renda mais baixa também é pequena: 88% dos 
usuários pertencem às classes A e B, 11% à classe C e 1% à classe D. Curiosamente, no 
entanto, as proporções mudam bastante conforme o tipo de vôo. Nos vôos fretados (charters), 
muito utilizados em pacotes turísticos, a representatividade de passageiros das classes C e D 
chega a 30%. Nos vôos da madrugada, apelidados de "corujões" e mais baratos, a proporção 
chega a 22% dependendo da época do ano. Nos corujões da Gol, a porcentagem de pessoas 
com renda de até R$ 1 mil é de 18%. "Nesse segmento, o preço da passagem é muito 
semelhante ao preço do ônibus", diz Gargioni.   
 
No caso específico da Gol, chama atenção o fato de que a proporção de passageiros com renda 
superior a R$ 5 mil cresceu sete pontos percentuais, de 2003 a 2006. O motivo principal é 
que, nesse período, a fatia de passageiros corporativos cresceu muito na Gol. Esse é um 
público que, tradicionalmente, tem renda maior e é menos sensível ao preço das passagens. 
Em 2002, o total de passageiros que viajou a trabalho nos aviões da companhia representava 
23% do total. Hoje, eles representam 60%.   
 
Desses viajantes, 22% são funcionários de empresas com mais de 500 empregados. Segundo 
Gargioni, a maioria deles trabalha em empresas que têm algum tipo de acordo comercial com 
a aérea. Por meio desses contratos, as companhias negociam passagens mais baratas em 
troca da compra de uma determinada quantidade de bilhetes.   
 
 



Outros 20% do público corporativo são representados por profissionais liberais e de micro 
empresas (menos de 25 funcionários). Os 18% restantes são funcionários de pequenas e 
médias companhias, que têm entre 25 e 500 funcionários. "Esse é um nicho muito volumoso e 
que cresce muito", afirma Gargioni. Em novembro do ano passado, a Gol criou um cartão de 
crédito que acumula descontos em passagens, especificamente para atrair as pequenas e 
médias empresas.   
 
Criar produtos e meios de pagamentos segmentados é uma das estratégias da Gol para 
ampliar o número de usuários da aviação. Em 2005, a empresa criou um cartão de 
financiamento chamado Voe Fácil, que permite dividir o pagamento dos bilhetes em até 36 
vezes. Até hoje, foram emitidos 700 mil cartões, sendo que 500 mil já foram usados pelo 
menos uma vez. Aproximadamente 40% das pessoas que utilizam o financiamento da Gol têm 
renda inferior a R$ 1,5 mil e a média de parcelamento é de 12 a 15 vezes.   
 
Mas o Voe Fácil, apesar de facilitar o pagamento da viagem de avião, ainda é usado em 
apenas 5% das vendas da companhia. A maioria das compras de passagens (65%) é paga 
com cartão de crédito e 30% em dinheiro e cheque.   
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