
MUNDO aviação

A ULTIMA
FRONTEIRA
As companhias aéreas de baixo
custo agora tentam adaptar
seu modelo de negócios
às viagens transcontinentais
FELIPE SEIBEL

ESDE QUANDO SURGIRAM, EM MEADOS DOS ANOS 80, AS

companhias aéreas de baixo custo vêm roubando es-
paço significativo das empresas tradicionais do setor.
Graças à receita que combina serviço espartano a bor-
do e bilhetes com preços camaradas, o desempenho
econômico delas cresce num ritmo muito superior ao
da concorrência. Com isso. sua fatia de participação

no mercado mundial de vôos de curta distância, que representa o gros-
so do faturamento do setor, dobrou nos últimos anos, chegando hoje
perto de 20% do total. Agora, começaram a dar um passo definitivo pa-
ra conquistar o único mercado que ainda não haviam explorado: o das
viagens transcontinentais. A pioneira foi a chinesa Oásis, que lançou
no fim do ano passado um vôo entre Hong Kong e Londres, uma via-
gem de 12 horas de duração, sem escalas. O bilhete mais barato custa
145 dólares, metade do que é cobrado pela concorrência.

A operação tem sido um sucesso, com os aviões saindo com ocu-
pação de quase 80%, taxa considerada excelente pelo mercado. O re-
sultado animou a Oásis a anunciar recentemente a expansão de vôos
para destinos como Alemanha, Itália e Estados Unidos até o final de
2007. Ao todo, esse projeto de ampliação de linhas transcontinentais
deve consumir investimentos de 100 milhões de dólares. Outras com-
panhias de baixo custo também se movimentam para seguir rota se-
melhante. Ainda no primeiro semestre, a AirAsiaX, da Malásia, por
exemplo, deve lançar bilhetes entre Ásia e Europa. No Brasil, a BRA
tem um projeto de ampliar sua oferta de vôos para o Velho Continen-
te no próximo mês. somando a Itália a um cardápio de destinos que
já inclui Espanha e Portugal.

Apesar do sucesso da pioneira Oásis, a conquista da última frontei-
ra do mercado de aviação será uma jornada sujeita a al-
gumas turbulências — e com possibilidade de sucesso Serviço de
incerta. Na opinião de especialistas do setor de aviação, bordo:
a entrada das companhias aéreas de baixo custo em ro- economia
tas longas é um passo ousado e complicado. O grande complicada
desafio é adaptar a novas condições um modelo de ne-
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gócios feito sob medida para viagens cur-
tas. Quando a distância a percorrer é pe-
quena, os passageiros toleram que as com-
panhias cobrem pelas bagagens transpor-
tadas e economizem no serviço de bordo
em troca de bilhetes mais baratos. Nas
viagens mais longas, a coisa muda de fi-
gura. Pouquíssimos clientes parecem dis-
postos a encarar um trajeto de 12 horas
abastecidos apenas de barrinhas de ce-
reais, uma dieta digna de faquir. No as-
pecto operacional, há outros problemas.
Nas rotas regionais, as companhias aéreas
de baixo custo conseguem levar ao limi-
te o uso das aeronaves, evitando ao má-
ximo que elas fiquem paradas no solo.
"Quando elas começam a fazer viagens
transoceânicas, fica muito mais compli-
cado fazer esse tipo de economia", afir-
ma André Castellini. especialista em avia-
ção da consultoria Bain & Company.

Avanço rápido
Nos últimos anos, as companhias
de baixo custo dobraram
sua participação no setor
de aviação de curta distância

Nessa fase de início das operações em
viagens mais longas, as companhias de
baixo custo já tentam apresentar algumas
respostas a esses desafios. A chinesa Oá-
sis conseguiu aperfeiçoar seu esquema
operacional de modo a reduzir o tempo
de solo dos aviões que fazem a rota en-
tre a Ásia e a Europa. Toda a escala de
vôos foi concebida para evitar ao máxi-
mo que os aparelhos fiquem parados nos
hangares dos aeroportos — a empresa
oferece uma quantidade de vôos muito
maior para a mesma rota, cobrindo até
horários pouco usuais, como a alta ma-
drugada. Com isso, enquanto as empre-
sas tradicionais deixam, em média, uma
aeronave 12 horas por dia parada entre
um vôo e outro, a Oásis conseguiu redu-
zir esse intervalo para 8 horas. A compa-
nhia também mexeu na configuração dos
assentos para melhorar a rentabilidade

desse tipo de operação. Em vez de ofe-
recer apenas poltronas de classe econô-
mica — como é o hábito no universo das
companhias aéreas de baixo custo —. a
Oásis também oferece lugares de classe
executiva na rota entre Hong Kong e Lon-
dres. Eles ocupam aproximadamente 20%
da aeronave — e são responsáveis por
60% do faturamento da viagem.

Apesar de importantes adaptações se-
rem necessárias na operação de trajetos
mais longos, algumas vantagens do mo-
delo de negócios das aéreas de baixo cus-
to podem ser aproveitadas nesse novo ce-
nário. Uma delas é a estrutura mais en-
xuta de funcionários em terra. Para que
isso seja possível, as' empresas privile-
giam o esquema de vendas diretas de bi-
lhetes ao consumidor, principalmente pe-
la internet, evitando a necessidade de ma-
nutenção de balcões de atendimento ao
público. As companhias de baixo custo
também dão preferência ao uso de aero-
portos secundários, com taxas de opera-
ção mais baratas e menos sujeitos a atra-
sos por excesso de vôos, como os termi-
nais maiores. Nas contas dos especialis-
tas, somente essas características já se-
riam suficientes para que essas empresas
ofereçam descontos de 20%. em média,
nas viagens transcontinentais. •
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