
Diante da retração nos Estados Unidos e na Europa, o mercado brasileiro
de aviação executiva ganha espaço na geografia mundial das vendas

POR GIULIANO AGMONT, DE SÃO PAULO

D epois de muita turbulência e
uma aterrissagem forçada no
início do ano passado, a avia-

ção executiva brasileira começou 2010
a plenos motores. O país demonstra
sua força ao resistir aos solavancos eco-
nómicos internacionais e consolida-se
como um mercado maduro e promissor
para os fabricantes de jatinhos e turbo-
élices, além dos helicópteros. "Para se
ter uma ideia, nos próximos três anos,
devem ser entregues no Brasil cerca de
70 jatos de longo alcance, os chamados
transcontinentais, o que significa um
movimento de mais de US$ 2 bilhões",
diz o comandante Francisco Lyra, pre-
sidente da Abag (Associação Brasileira
de Aviação Geral).

Não por acaso, o país já é aponta-
do como um dos responsáveis pela
mudança da geografia das vendas de
aeronaves utilizadas em missões de
negócio. A retração comercial, nos Esta-
dos Unidos e na Europa, fez com que as
principais indústrias do setor precisas-
sem se lançar mais agressivamente no
mercado global,
buscando novos
clientes, sobre-
tudo entre os
emergentes. Na
prática, essa mu-
dança colocou o
Brasil, que hoje
conta com pelo
menos 700 ope-

90%
da demanda por aviões
executivos na América

do Sul é do Brasil

radores de aviões de até US$ 50 milhões
- absorvendo cerca de 90% da demanda
da América do Sul -, em uma posição
de destaque. "O potencial do país, que
tem o maior mercado do mundo, de-
pois dos Estados Unidos, tornou-se um
atrativo significativo para os principais
fabricantes de aeronaves executivas",

afirma Leonardo
Fiúza, diretor de
Vendas da TAM
Aviação Executi-
va, representan-
te da Cessna e
da Bell no Brasil,
durante a última
edição da Labace
(Latin Ameri-
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ca Business Aviation), a maior feira de
aviação executiva da América Latina.

"Apenas 130 dos mais de 5,5 mil
municípios do país são servidos por
linhas aéreas regulares. Isso representa
menos de 3%. É natural que o empreen-
dedor precise de aeronaves executivas
para fechar seus negócios. Além disso,
temos cada vez mais empresas brasi-
leiras expandindo sua atuação para
além de nossas fronteiras", justifica o
comandante Francisco Lyra, da Abag.
O resultado é uma procura cada vez
maior por aviões das mais diversas ca-
tegorias. Desde os chamados VLJ (Very
Light Jet), como o Mustang, da Cessna,
e o Phenom 100, da Embraer, que têm
preço a partir de US$ 3 milhões, até



NEGÓCIOS AVIAÇÃO

os jatos transoceânicos, que não cus-
tam menos de US$ 30 milhões. Além,
é claro, dos modelos capazes de operar
em qualquer pista, tanto as de asfalto
quanto as de terra, como é o caso da
família de turboélices Beechcraft King
Air. Destaque para o novo C90GTx, que
começou a ser vendido no país neste
início de ano.

LENTA RETOMADA
A crise mundial teve impacto negativo
importante na aviação executiva mun-
dial. No Brasil e na América Latina, não
foi diferente. Durante o primeiro se-
mestre de 2009, as vendas sofreram um
forte revés. Na verdade, uma desacele-
ração brusca, gerando estagnação e in-
certezas. Para piorar, os cancelamentos
de pedidos se multiplicaram e muitos
clientes preferiram prorrogar os prazos
de entrega das aeronaves que haviam
adquirido, abrindo mão de posições na
lista de espera. Contudo, diante da rápi-
da recomposição do mercado brasileiro,
o que era crise virou oportunidade. E,
logo no começo do segundo semes-
tre, o discurso já era outro. "No Brasil,
conseguimos reverter grande parte
dos cancelamentos ou adiamentos de
nossa carteira de pedidos ocorridos no
auge da crise, ao mesmo tempo que
fechamos negócios com novos clien-

tes", revela Rodrigo Pessoa, diretor de
Vendas para a América do Sul da Das-
sault Falcon, que acaba de inaugurar,
no aeroporto de Sorocaba, no interior
de São Paulo, o primeiro centro próprio
de serviços da empresa fora de seus
países-sede, Estados Unidos e França.
A frota dos jatos de longo alcance da
Dassault Falcon no Brasil deve chegar a
40 unidades até 2012.

Evidentemente, o crescimento su-
perior a 10% do mercado de aviação
executiva experimentado durante o
boom económico de 2007 e 2008 talvez
não se repita nos próximos anos, mes-
mo com as boas perspectivas diante da
Copa do Mundo em 2014 e das Olimpí-

adas do Rio de Janeiro em 2016. Pelas
estimativas do setor, o percentual de
crescimento deve permanecer com um
dígito, como já aconteceu em 2009, que,
apesar da crise, fechou com algo em tor-
no de 5% a 6% no avanço dos negócios,
segundo se especula. Isso deve aconte-
cer porque a retomada do crescimento
em um setor como esse é sempre mais
lenta do que a queda. "Seja como for,
vamos crescer bem mais do que o PIB
[Produto Interno Bruto]", prevê Lyra.

De acordo com cálculos da Embra-
er, devem ser entregues pelo menos
750 novos jatos executivos na América
Latina, nesta próxima década, e o Bra-
sil terá a participação mais importan-



te nessa demanda. O fabricante, que
pretende se tornar um dos principais
players do mercado de aviação execu-
tiva no mundo até 2015, ano em que já
terá disponível para os operadores seis
diferentes modelos de aeronaves -hoje
são quatro -, diz que a região representa
quase 15% das vendas totais dejatos da
família Phenom e que o Brasil responde
por cerca de 70% dessa demanda. Em
2009, a Embraer entregou 93 jatos Phe-
nom 100. A empresa também acaba de
inaugurar seu centro de serviços para
aeronaves executivas, em São José dos
Campos, no interior de São Paulo.

Para o presidente da Abag, o au-
mento do interesse do país pela avia-
ção executiva tem a ver com uma mu-
dança de cultura dentro das grandes
companhias. Francisco Lyra diz que,
durante anos, jatinhos e helicópteros
foram tidos no Brasil como produtos
de luxo, e não ferramentas de traba-
lho. "Felizmente, isso mudou. Hoje, as
empresas sabem que o avião se torna
indispensável quando os negócios se
expandem", constata o comandante.
Além da flexibilidade e da velocidade
da aeronave executiva, a segurança e
o bem-estar de quem a utiliza, aliados
ao sigilo das informações que por ali
circulam, também fazem desse meio de
transporte uma opção bastante atraen-

NA PÁGINA AO LADO, MODELO DO CESSNA MUSTANG; ACiMA, AERONAVE DA GULFSTREAM
COM PELÍCULA DE PROTEÇÃO, EM VOO DE TESTE

te para o mercado. "É possível ir e voltar
de Paris no mesmo dia. Ou, então, fazer
várias reuniões em diferentes estados
e conseguir dormir em casa. E isso com
a possibilidade de despachar em voo",
ilustra Lyra.

O principal argumento para justi-
ficar a aquisição de uma aeronave ou
mesmo a contratação de um serviço de
táxi aéreo é matemático. Segundo o co-
mandante Lyra, o tempo dos executivos
de grandes empresas é valioso demais
para ser desperdiçado. "A empresa tem
de aproveitar cada minuto de trabalho

de pessoas que ganham 1 milhão de
dólares por ano, por exemplo. É uma
questão de econometria e produtivi-
dade. Em casos como esse, os ganhos
ficam evidentes ao se cruzar o custo
operacional do avião com a soma dos
custos homem/hora a bordo ", explica
o presidente da Abag. "Além disso, é
importante que se diga que a aeronave
é um ativo da empresa, em geral, com
taxas de financiamento bastante atra-
entes. Ou seja, o custo principal dela
não se mede pelo preço, e sim, por sua
depreciação, somada às taxas fixas". •
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