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O setor aéreo, que nunca foi para amadores, agora não está fácil nem para especialistas. O 
preço do petróleo nas alturas atordoa executivos da aviação comercial e derruba receitas e 
lucros em todo o mundo. Estão no ar novas fusões e ameaças de extinções. Na América do 
Sul, a crise pode tirar mais algumas empresas do céu. Aéreas brasileiras também podem 
embicar, puxadas pela perversa combinação de combustível caro, altas taxas aeroportuárias, 
impostos e malha aeroportuária deficiente. A forte turbulência pode terminar no mesmo 
hangar onde enferrujam restos da Transbrasil, Vasp, BRA, entre outras que deixaram de voar 
por fatores que incluem ainda incompetência administrativa, planos econômicos malsucedidos, 
desmandos, inchaço e até desfalques financeiros.  
 
Cerca de 70 altos executivos representando mais de 30 companhias aéreas já se inscreveram 
para a Conferência de Preparação para Crises de Aviação , de 10 e 12 de setembro, em Miami. 
O encontro pretende municiar executivos com as ferramentas e informações para enfrentar 
problemas nos céus. "Nós, como um setor, precisamos estar preparados para responder e 
gerenciar de forma eficaz uma ampla gama de situações de crises. Afinal, não se trata se uma 
crise ocorrerá, mas sim de quando ela vai chegar", disse o diretor-executivo da Associação 
Latino-Americana de Transporte Aéreo (Alta), Alex de Gunten. Entre as diversas empresas 
aéreas, já confirmaram presença Aerolineas Argentinas, Aeromexico, Air Canada, Delta 
Connection, Avianca, DHL, Emirates Airlines, Iberia e TAM.  
 
Dados da Iata (Organização Internacional do Transporte Aéreo, na sigla em inglês) apontam 
que as empresas aéreas devem gastar neste ano US$ 176 bilhões com combustível - US$ 40 
bilhões a mais em relação à despesa com este item em 2007 em razão da alta do petróleo. 
Com isso, o combustível passa a ser o principal componente, representando de 34,6% na 
planilha - em 2000, o item respondia por 14,5% do custo total da aviação mundial.  
 
Ainda de acordo com informações da Iata, mais de 20 empresas desapareceram ou foram 
incorporadas nos últimos dois anos. Até a Suíça, um dos países mais organizados do mundo, 
teve de reestruturar sua companhia aérea, a Swissair.  
 
Com operações que envolvem grande volume de capital e baixo patrimônio, as aérea 
dependem de assentos cheios e alta eficiência para manter a sobrevivência. A forte 
concorrência obriga operações com o melhor aproveitamento e sinergia, além de aumento de 
tarifas.  
 
A crise do petróleo chega num instante em que a companhias se preparavam para melhorar 
ganhos nas operações internacionais. Desde os atentados de 11 de setembro de 2001, nos 
Estados Unidos, as empresas amargaram prejuízo de US$ 40 bilhões. Em 2006, a maioria 
voltou para o azul, mas ainda distante do lucro possível. A alta do petróleo joga novamente 
um balde de água fria, forçando as empresas a buscarem novas saídas.  
 
"Com o preço do combustível nas alturas, a conta não fecha", afirmou o consultor Ozires Silva, 
que vivenciou a crise da Varig ao presidir a empresa em plena crise. "Com a competição, que 
força as tarifas para baixo, as empresas vão ter de ter muita competência para manterem suas 
operações saudáveis", afirmou. No Brasil, Ozires Silva diz que o quadro é agravado pelas altas 
taxas e impostos que incidem sobre o setor. "As aéreas nacionais já pagam o dobro do preço 
do combustível em relação as concorrentes estrangeiras. O governo poderia reduzir o imposto 
para compensar o impacto do reajuste de combustível", defende.  
 
Neste novo cenário, a Gol decidiu fundir operações com a Varig. A empresa submeteu semana 
passada à Agencia Nacional de Aviação Civil (Anac) plano de reestruturação societária das 
subsidiárias GTA e VRG para reuni-las em uma única companhia aérea. Em comunicado ao 
mercado, a direção do grupo afirma que a integração visa proporcionar maior eficiência, 
explorar sinergias e ampliar e melhorar a oferta de serviços. Para o Sindicato Nacional dos 
Aeroviários e especialistas do mercado, existe o risco de demissões. As duas empresas têm 
hoje cerca de 16 mil funcionários.  



 
"Fomos uma das primeiras empresas a fazer uma reestruturação", afirmou José Efromovich, 
diretor-executivo da OceanAir, que demitiu 600 funcionários, reduziu de 37 para 25 vôos 
domésticos, devolveu aviões e cancelou rotas internacionais. "Quem não mexer para melhorar 
a sua eficiência, não sobrevive", afirmou.  
 
A British Airways informou na última sexta-feira que pretende elevar os preços das passagens, 
reduzir o número de assentos e restringir os gastos com combustíveis, uma vez que seus 
lucros do primeiro trimestre fiscal caíram 90%. A decisão ocorre três dias depois de a empresa 
ter anunciado a realização de conversações com a Iberia Líneas Aéreas de España SA com 
vistas a uma possível fusão.  
 
Em razão da competitividade e aumento dos custos, analistas consideram um passo atrás a 
decisão de estatizar as Aerolineas Argentinas, que provoca caos aéreo em vários aeroportos ao 
deixar passageiros em filas intermináveis. Em 1990, quando foi privatizada, a empresa deixou 
para trás dívida de US$ 900 milhões - assumida pelo governo argentino. Quase 20 anos 
depois, volta a acumular quase US$ 1 bilhão em novas dívidas, causadas, segundo o mercado, 
por má administração e intervenção do Estado, que não permite reajuste das tarifas na 
Argentina.  
 
O roteiro também esteve presente na quebra de várias empresas no Brasil, inclusive da Vasp, 
Transbrasil e antiga Varig, que passa por recuperação judicial. Outras gigantes também não 
sobreviveram ao dissabor do mercado, como Pan AM e TWA. Inchada e estatizada, a Alitalia 
ameaça ir na mesma direção.  
 

 
Leia mais: 
 
American Airlines e BA aprofundam acordo 
 
A British Airways pretende elevar os preços das passagens, reduzir o número de assentos e 
restringir os gastos com combustíveis, uma vez que seus lucros do primeiro trimestre fiscal 
caíram 90%. A decisão ocorre três dias depois de a empresa ter anunciado a realização de 
conversações com a Iberia Líneas Aéreas de España com vistas a uma possível fusão.  
 
As ações da British Airways subiram 1,5% em Londres sexta-feira depois que a aérea disse 
que medidas de proteção contra a alta do petróleo, por meio de operações de hedge, vão 
baixar o efeito da alta dos preços do combustível este ano. Cada elevação de US$ 1 do 
petróleo ceifará 8 milhões de libras esterlinas (US$ 16 milhões) de seus lucros.  
 
O principal executivo da empresa, Willie Walsh, disse que aumentos de tarifas são 
"inevitáveis", num momento em que o setor atravessa "``suas piores condições operacionais"'' 
da história. Walsh disse que as conversações com vistas a associar a British com a Iberia, 
sediada em Madri, visa baixar os gastos com aviões, manutenção e pessoal. A British Airways, 
além disso, vai solicitar nas próximas semanas aprovação antitruste junto às autoridades 
norte-americanas para aprofundar seus laços com a American Airlines, controlada pela AMR 
Corp.  
 
O lucro líquido da companhia aérea despencou para 27 milhões de libras esterlinas (US$ 54 
milhões) no período de três meses encerrado em 30 de junho, comparativamente aos 274 
milhões de libras esterlinas do mesmo período do ano passado, disse a companhia, sediada em 
Londres. Os analistas tinham previsto lucro de 35 milhões de libras.  
 
A British Airways já divide alguns vôos com a American Airlines, a maior companhia aérea do 
mundo. Uma autorização antitruste permitiria o compartilhamento das informações sobre 
preços e da receita.  
 
Walsh disse aos analistas que sua empresa deverá pedir imunidade antitruste junto às 
autoridades norte-americanas dentro de duas semanas. 



 
 

Leia mais: 
 
Combustível faz TAP ter perda recorde 
 
A TAP informou em comunicado que fechou a primeira metade de 2008 com prejuízo de € 136 
milhões. A causa foi o aumento do preço dos combustíveis. Foi o pior resultado da companhia 
portuguesa nos últimos anos.  
 
No mesmo período do ano passado a TAP já havia registrado um prejuízo de € 21 milhões. No 
entanto, a companhia não conseguiu se recuperar mesmo com o aumento de 20% na sua 
receita entre os períodos - de € 814 milhões em 2007 para € 977 milhões este ano.  
 
A TAP justifica em seu balanço que gastou € 312 milhões com combustíveis neste primeiro 
semestre - ou seja, 75% ou € 133 milhões a mais. Segundo a companhia, um custo a mais já 
estava previsto e orçamentado, "mas a subida vertiginosa que se verificou ultrapassou todas 
as expectativas, pois o seu preço duplicou em apenas sete meses, enquanto anteriormente 
demorava quatro anos para conhecer aumento percentual semelhante". 
 

 
Leia mais: 
 
Reestruturada, Passaredo amplia frota 
Edson Álvares da Costa 
 
Depois de interromper as operações entre 2002 e 2004, a Passaredo Linhas Aéreas volta a 
crescer. Fundada em Ribeirão Preto em 1995, a companhia acaba de adquirir mais duas 
aeronaves Brasília EMB 120 Advanced, que começarão a operar em setembro e novembro 
próximos. Encerrará o ano com frota de seis aviões Brasília e um movimento estimado de 250 
mil passageiros, o que representa alta de 178% em relação aos 90 mil passageiros 
transportados em 2007.  
 
"Entre 1995 e 2002, tivemos complicações porque, além de sermos novatos no setor, o 
mercado de aviação passou por muitas mudanças e ainda enfrentou a desvalorização cambial 
do início de 1999", diz José Luiz Felício Filho, filho do fundador da empresa, que agora está no 
comando da Passaredo.  
 
"Continuamos no negócio porque acreditamos no transporte aéreo e vemos o segmento 
regional como um negócio realmente promissor", afirma Felício. "A primeira fase foi de 
aprendizado. Nesta nova etapa, de 2004 a 2008, dobramos o movimento de passageiros a 
cada ano", informa.  
 
Segundo Felício, a Passaredo investiu US$ 12 milhões neste ano, na aquisição de três 
aeronaves Brasília e na construção de um novo hangar no aeroporto Leite Lopes, em Ribeirão 
Preto, com 7 mil quadrados de área para sede e um moderno Centro de Serviços.  
 
A companhia, no entanto, já foi bem maior. Em 1998, movimentou 700 mil passageiros em 
frota de três aviões Brasília (de 30 lugares), dois Airbus A-310 (para 240 passageiros) e dois 
turbo hélices franceses ATR (para 48 passageiros). O faturamento superava R$ 5 milhões 
mensais, em valores da época, receita vinda principalmente de vôos ao Nordeste com os 
Airbus fretados a um consórcio de operadoras de turismo. Mas a companhia não resistiu aos 
efeitos da desvalorização cambial do início de 1999 e foi obrigada a devolver os aviões 
contratados em dólar.  
 
Hoje, a companhia tem vôos ligando Ribeirão Preto a Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, 
Salvador, Cuiabá, Goiânia e as cidades Barreiras, Vitória da Conquista, Uberlândia, Franca, 
Belo Horizonte e Curitiba. Lançará neste ano vôos para o Nordeste partindo de Salvador. A 
Passaredo possui Cold Share com a TAM em todas as rotas com exceção de Belo Horizonte.  



 
"As rotas oferecidas possibilitam o aumento de demanda, ligada principalmente ao 
agronegócio, setor de destaque em boa parte das cidades em que a Passaredo atua e 
responsável por 65% do movimento de passageiros em nossos vôos", afirma Keco Corrêa, 
supervisor de marketing da Passaredo.  
 
Os negócios da família Felício com transporte começaram em 1954. O avô de Felício, Roque 
Felício, tinha um armazém em Cajuru, cidade vizinha de Ribeirão Preto, e comprou um 
caminhão para transportar mercadorias de São Paulo. Percebendo a grande demanda por 
passageiros nessa rota, trocou o caminhão por um ônibus, que transportava carga além de 
passageiros, numa freqüência de três vezes por semana. Em 1957, começou a transportar 
passageiros entre Santa Rita do Passa Quatro e São Paulo. Nos anos 1970, adquiriu várias 
empresas no interior e Grande São Paulo, entre elas a Viação Danúbio Azul (Vida) e a Viação 
Passaredo.  
 
Hoje, além do transporte aéreo, a Passaredo atua no rodoviário de passageiros em Ribeirão 
Preto, Paulínea e Grande São Paulo, com frota de 350 ônibus, entre urbano e rodoviário.  
 

 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 4 ago. 2008, Transportes, p. C7. 


