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ecorrido um ano dos últimos episódios mais graves
que tiveram como palco o Aeroporto Internacional de
Congonhas, na capital paulista, resta às autoridades, não

há dúvida, adotar alguns procedimentos para que o transporte
aéreo brasileiro recupere sua credibilidade. Somente em 2007,
São Paulo perdeu o embarque de três milhões de passageiros
em conseqüência do forte trauma sofrido pelos usuários do
sistema de aviação civil do País.

Mas não bastassem as projeções amplamente positivas,
tanto da Anac (Agência Nacional da Aviação Civil] como de
especialistas e das principais empresas do setor, o cenário do
transporte aéreo no Brasil já emitiu, somente nos primeiros
120 dias de 2008, pelo menos dois sinais inequívocos de for-
talecimento.

O primeiro foi o anúncio do início das operações no país,
entre o fim deste ano e o começo do próximo, da Azul Linhas
Aéreas Brasileiras, criada pelo paulista David Neeleman, fun-
dador da JetBlue - a mais festejada companhia de baixo custo
(low cosf) dos Estados Unidos.

O segundo sinal, a volta aos aeroportos nacionais, após
sete anos de ausência, da Korean Air, companhia suí-coreana
que, a partir de 2 de junho, começa a voar com os seus Boeings
777-200 (de 260 assentos em três classes) entre Guarulhos/
São Paulo e Los Angeles, no estado americano da Califórnia. A
Korean liga a capital californiana a Seul três vezes por dia. E de
Seul voa para mais 23 destinos na China, o país das Olimpíadas
este ano, e 15 no Japão.

A retomada do interesse dos sul-coreanos pelo público
brasileiro coincide perfeitamente com os números de tráfego
de passageiros apurados pela 1ATA (Associação Internacional
de Transporte Aéreo) em 2007. Enquanto o crescimento médio
da aviação civil no mundo foi, no ano passado, de aproxima-
damente 4,7%, na América Latina essa expansão bateu nos



Em março, acompanhado do presidente da Embraer-
Frederico Curado (ao fundo, de óculos) -, David Neeleman,
da JetBlue, mostrou a maquete do jato Embraer 195 que

será usado pela Azul Linhas Aéreas Brasileiras
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17%. "Os brasileiros estão muito inte-
ressados pela Ásia", declarou à LIDE o
presidente da Delta Airlines no Brasil,
Luís Henrique Teixeira. Ele revela que
a operação de sua companhia no país
"cresceu, no ano passado 30% na mé-
dia, e que essa tendência se mantém
neste início de 2008".

A desvalorização do dólar frente
ao real ajuda? "Claro", admite Teixeira,
"hoje em dia sai mais em conta ir de
férias para a Disney do que viajar para
Fortaleza". Mas o executivo alerta: não
são só os turistas que esquentam o
negócio do transporte aéreo no país.
"Com as passagens mais em conta,
homens e mulheres de negócios têm
dado preferência às reuniões tête-à-
tête, fora do Brasil, que se revelam
muito mais produtivas do que as vi-
deoconferências", explica ele.

David Neeleman parece concordar
com a tese de que as empresas aéreas
precisam abordar outros públicos -
ou priorizar outros fluxos - que não
o estritamente ligado ao lazer. Numa
entrevista exclusiva à LIDE, ele conta
que "a Azul pretende seduzir usuários
com distintas razões e necessidades de
viagem. Desde os turistas e os homens
de negócios até os passageiros que se

deslocam por motivos pessoais, como,
por exemplo, visitar parentes. Estes
dois últimos grupos vão encontrar
em nossas baixas tarifas um estímulo
adicional para viajar mais freqüen-
temente".

Na verdade, as planilhas relativas
ao período de janeiro a abril deste
ano já mostram um adensamento de
usuários nos vôos domésticos. Assim,
o crescimento de 11,9% no núme-
ro de passageiros/quilômetro pagos
transportados, anotado pela Anac
em 2007, tende a ser superado com
relativa tranqüilidade em 2008.

Nem tudo, claro, pode ser visto com
otimismo. Segundo o ex-ministro da
Infra-Estrutura (no governo Collor) e
ex-presidente da Varig, Ozires Silva, o
setor do transporte aéreo precisa ser
incluído na onda que vem amplian-
do as concessões públicas. "Não há
motivos que justifiquem o governo
federal estar administrando o aero-
porto de Congonhas, por exemplo",
diz Ozires. (Leia artigo do ex-ministro
a página 22)

A Gol Transportes Aéreos fechou o
ano passado com um incremento ope-
racional de 39,46% (maior até do que
a projeção de 34,6% que divulgara em



dezembro de 2006). E essa expectativa
positiva não pára de subir.

Estatísticas preliminares de tráfego
relativas a abril último mostram que,
em comparação com abril de 2007,
o movimento de clientes da empre-
sa dentro do país já aumentou 14%.
Nesse mercado doméstico, a taxa de
ocupação consolidada (loadfactor)
da Gol foi de 66%, enquanto no mer-
cado internacional não passou de
53%. O sistema Gol, como um todo
(vale dizer, incluindo-se aí também
as operações da Varig), alcançou, em
abril, apreciáveis 63%.

Se as "baixas tarifas" divulgadas por
Neeleman assustam a Gol? O presiden-
te da companhia, Constantino Júnior,
diz que não. "Estamos preparados para
concorrer com a versão brasileira da
JetBlue ou com qualquer outra com-
panhia aérea", declarou Constantino,
recentemente, à imprensa paulista. E
deu a receita para manter sua organi-
zação no time de elite do transporte
aéreo: "Calor humano, investimento
em tecnologia a favor do cliente e pre-
ços baixos".

Luís Teixeira, presidente da Del-
ta, ainda confidencia: "Quem aposta
numa briga do Constantino com o

Constantino Júnior, presidente da Gol,
diz que 140 milhões de brasileiros

ainda se utilizam exclusivamente de
ônibus para os seus deslocamentos de

longa distância

o
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Neeleman por causa do mercado bra-
sileiro vai perder. Os dois são muito
amigos. A Gol se espelhou nas lições
da JetBlue para crescer, e o Neeleman
veio aqui ao Brasil várias vezes para
aconselhar o pessoal da Gol. Eles agora
são concorrentes, mas antes disso são
amigos".

Erli Rodrigues, um ex-executivo da
Braniff e da Pan American que agora
preside a American Airlines no Brasil,
faz questão de desmistincar a concor-
rência com as chamadas empresas de

baixo custo, que oferecem bilhetes
aéreos por valores módicos. "Há cinco
ou seis anos, apenas 30% dos vôos da
American disputavam passageiros
com as empresas de lowfare", relata o
executivo, "hoje em dia, 80% das nossas
freqüências sofrem essa concorrência,
e nem por isso paramos de crescer.
Segundo ele, "só no Brasil temos 40%
de toda a receita em dólares para as
Américas do Norte e Central; além
disso, é preciso observar que muitas
dessas companhias fecham as portas



com a mesma rapidez que aparecem
no mercado".

Nesse ponto, o do equilíbrio finan-
ceiro, Teixeira, da Delta, adverte sobre
o impacto da contínua desvaloriza-
ção do dólar na saúde econômica das
companhias nacionais. "Organizações
como a Deita e a American faturam em
dólares para bancar seus gastos que
também são em dólares. Mas as empre-
sas brasileiras de maior porte precisam
estar preparadas. Elas faturam em
dólares para bancar gastos em reais,
uma moeda que vem se valorizando.
Já existem previsões de que a moeda
americana fechará este ano entre 1,50
e 1,60 real", afirma o executivo.

A vacina contra a flutuação do câm-
bio em particular (e as instabilidades
da economia em geral) é apenas uma:
crescimento. Consistente e continua-
do. ATAM deve, este ano, acrescentar
13 aeronaves à sua frota - cinco para
a malha internacional e oito para as
rotas domésticas.

A previsão daAnac é que, repetindo
o desempenho de 2007, a empresa
hoje presidida pelo comandante David
Barioni permaneça como a preferida
de 49% dos passageiros dos vôos do-
mésticos e de 80% dos clientes que
embarcam no Brasil, ou para o Brasil,

Comandante Barioni, presidente
da TAM, adverte: as companhias

são as principais responsáveis pelo
bom atendimento aos usuários do

transporte aéreo
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"Estamos felizes
com a perspectiva
de ter, em breve, o
Embraer 195, um
avião fabricado

no Brasil, voando
com uma empresa
aérea brasileira",

diz Frederico Fleury
Curado, presidente

da Embraer

nas rotas internacionais. Ern entrevista
ao programa Show Business, coman-
dado pelo empresário João Doria Jr.,
presidente do LIDE - Grupo de Líderes
Empresariais, Barioni lembrou que a
responsabilidade principal pelo bom
atendimento aos usuários do transpor-
te aéreo recai sobre as companhias.
"Precisamos de melhorias no terminal
São Paulo (conjunto de instalações e
equipamentos que controlam o es-
paço aéreo da Grande São Paulo), por
exemplo, mas isso o governo já está
fazendo", diz o presidente da TAM.

A maior garantia de que no Brasil
o negócio da aviação vai continuar
prosperando é o público que ainda
não se utiliza dos aviões em seus des-
locamentos -" 140 milhões de pessoas
que usam ônibus para longas viagens",
segundo os dados de Constantino
Júnior, presidente da Gol.

Luis Teixeira, líder da Delta, fornece
outro elemento de raciocínio ainda mais
impressionante: "Os Estados Unidos
têm 230 milhões de habitantes e lá cada
um faz, cm média, três viagens de avião

por ano. No Brasil, se formos calcular
na ponta do lápis, cada habitante faz
menos de meia viagem".

Neeleman, da Azul, confia em mu-
dar essa realidade oferecendo vôos
mais freqüentes entre cidades menores,
com mais conforto e preços acessíveis.
Parte desses pianos repousa nos jatos
EMB-195, que ele, em março passado,
encomendou à Embraer. Foram, numa
primeira encomenda, 36 aeronaves,
ao custo de 1,4 bilhão de dólares. O
dono da Azul tem opção para mais 60,
o que elevaria o valor da compra para 3
bilhões de dólares. Em cada jato, os 118
passageiros vão dispor de monitores
de TV individuais e mais espaço entre
as fileiras de poltronas, para distender
melhor as pernas e relaxar.

"Estamos felizes com a perspectiva
de ter, em breve, o Embraer 195, um
avião fabricado no Brasil, voando com
uma empresa aérea brasileira", disse
o presidente da Embraer, Frederico
Fleury Curado, aos jornalistas, ao fa-
zer, em companhia de Neelernan, o
anúncio do negócio. •
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