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Com cinco lições de gestão, o gaúcho Fernando Pinto transformou uma estatal 
agonizante em uma companhia lucrativa e pronta para ser privatizada. Eis um caso 
que serve de alerta para o mundo corporativo 
 

Alto, magro e com um forte sotaque, o português José 
Ferreira se locomove entre os aviões com a mesma 
animação de uma criança num playground. “Este é um 
Airbus 330. Aquele, um 320. Não tem um parafuso desses 
aviões que eu não saiba quem apertou.” Como um garoto 
que precisa decidir entre o escorregador e o balanço, ele 
escolhe entrar no Airbus 330. Sobe na cabine, onde 
técnicos verificam o painel de controle. Desce para um 
compartimento destinado ao descanso dos comissários 
durante o voo (“Aposto que você não sabia que isso 
existia!”). De lá, vai ao bagageiro, onde outros técnicos 
verificam as roldanas. Quando dá a vistoria por completa, 
entra no 320 e repete a operação. As oficinas de 
manutenção da TAP (Transportes Aéreos Portugueses) 
são o playground de José Ferreira.  
 
A euforia com que se movimenta pelo hangar onde ficam 
estacionados os aviões para manutenção de rotina parece 
vir de seu espírito falante e ágil. Falante sempre foi. Ágil, 
também. Mas nem sempre mostrou-se tão empolgado 
com a empresa. A motivação voltou nos últimos dez anos, 
quando uma grande transformação ocorreu na TAP que, 

com um faturamento de 1,92 bilhão de euros e capital 100% do governo, é hoje a maior 
estatal de Portugal. No início dos anos 2000, prestes a falir, a empresa passou por uma 
transformação radical. “A TAP sempre foi uma companhia amada pelos portugueses. Mas 
faltava um timoneiro para fazê-la encontrar o rumo certo”, diz Ferreira.  
 
Descobridores de povos além-mar, da América à Ásia, timoneiro é um símbolo que permanece 
forte no imaginário dos portugueses quando querem se referir a alguém que dá a direção. 
Mesmo que não capitaneie um navio, mas uma empresa aérea. Ou mesmo que seja para ligar 
uma conquista portuguesa à figura de um brasileiro. 

 
“VOCÊS NÃO SÃO BEM-VINDOS. DEVERIAM RETORNAR AO SEU PAÍS”, DISSE O 

REPRESENTANTE DO CONSELHO DE FUNCIONÁRIOS AO QUARTETO DE BRASILEIROS 
  
A chegada do gaúcho Fernando Pinto, 61 anos, ex-presidente da Varig e da Rio Sul, foi um 
divisor de águas na história da sexagenária companhia aérea portuguesa, fundada em 1945. À 
beira da falência, acumulando prejuízo de 100 milhões de euros, a estatal iria ser privatizada e 
Fernando Pinto foi convidado a assumir a presidência por indicação de sua compradora, a 
Swissair. Só que dois meses depois de ter chegado, a companhia suíça, hoje extinta, voltou 
atrás na decisão de compra. “De uma hora para outra, nos vimos sem nenhum dinheiro e sem 
privatização”, diz Pinto.  
 
Ele aceitou encarar a bomba-relógio que tinha em mãos e aplicar na prática o que seus quase 
30 anos de experiência em aviação lhe haviam ensinado. Seu contrato para comandar a 
empresa, previsto para durar dois anos, completa uma década em 2010. Durante esse 
período, conseguiu arrumar o caixa, tornar os processos mais eficientes, imprimir mais 
motivação nos funcionários, projetar internacionalmente o nome da companhia e fazê-la 
crescer, tanto em tamanho quanto em importância. Pinto transformou uma sucata estatal num 
eficiente ambiente corporativo.  



Cinco pontos 
 
A surpreendente indicação do nome de Fernando Pinto 
representou uma sequência de estreias para a TAP. Pela 
primeira vez um estrangeiro passou a ocupar o topo. Pela 
primeira vez, não chegou lá por uma indicação política. E 
também pela primeira vez, o presidente da companhia 
era alguém com intimidade com o mundo da aviação.  
 
A aposta mostrou-se acertada. Mesmo diante do cenário 
turbulento por que têm passado as companhias aéreas 
nos últimos anos, a TAP conseguiu se sobressair. A 
inglesa British Airways fechou 2009 amargando um 
prejuízo de 460 milhões de euros e, para sobreviver, 
precisou fundir-se com a espanhola Iberia, que no ano 
passado viu seu faturamento encolher 20% e ficou com 
um caixa negativo de 273 milhões de euros. Air 
France/KLM contabilizou 1,5 bilhão de euros em prejuízos 
acumulados. Já as operações aéreas da TAP resultaram 
em um lucro de 57 milhões de euros.  
 
Lucrar, como se observa, é algo escasso no mercado 

mundial da aviação. Na TAP isso voltou a acontecer somente nos últimos dez anos. Quando 
Pinto assumiu a companhia, ela não sabia o que era dar lucro havia quase três décadas. Para 
conseguir transformar uma empresa agonizante em um caso de sucesso do mundo da aviação, 
Pinto concentrou sua reestruturação em cinco pontos principais. Engenheiro por formação, ele 
é avesso a teorias e gurus da administração. “Meus gurus são os mais de 8 milhões de clientes 
que transportamos por ano. Eles me indicam os caminhos.” Conheça, a seguir, quais foram 
esses caminhos e por que a história da TAP serve de alerta ao mundo corporativo.  





 



1. Transparência na comunicação 
 
Fernando Pinto fez o caminho inverso de seu avô, 
português de Marco de Canaveses, que aos 17 anos 
imigrou para o Brasil. Mas só aceitou partir se fosse 
acompanhado. Uma das condições para presidir a TAP foi 
levar outros três brasileiros que haviam trabalhado com 
ele na antiga Varig: Luiz Mór, para cuidar do marketing; 
Michael Conolly, das finanças; e Manoel Torres, para 
dirigir a área de operações. Quando se mudaram para 
Lisboa, os quatro costumavam fazer churrascos com 
regularidade. No início, o quarteto não se desgrudava 
mesmo depois do expediente. À medida que foram 
fazendo novos amigos em Portugal, a relação profissional 
passou a ser dominante.  
 
Para começar a trabalhar no novo país, os quatro 
brasileiros fizeram a lição de casa, literalmente.  
 
Contrataram professores para aulas de história, negócios 
e cultura de Portugal. Também foram diversas vezes à 
Bélgica, sede da Associação Europeia de Empresas Aéreas 
(AEA), para conversar com advogados e entender as leis 
locais. Só depois é que montaram um plano de ação para 
a companhia aérea. Esse plano previa que, em dois anos, 
a TAP voltaria a ter lucro. Ao mostrá-lo ao comissariado 
da associação, em Bruxelas, ouviram que era, sim, um 
projeto bonito no papel. Na prática, inviável.  

 
O ponto de vista dos advogados era desanimador, mas não de todo errado. As dificuldades 
para fazer o plano funcionar estavam no caminho desde o primeiro encontro dos funcionários 
da TAP com “os brasileiros” (como os quatro ainda são chamados na empresa). Na época, o 
presidente que estava saindo reuniu os funcionários no refeitório para apresentar Fernando 
Pinto e equipe. Quando terminou de falar, o representante do conselho de funcionários pediu o 
microfone: “Gostaria de dizer que vocês não são bem-vindos. Deveriam voltar ao seu país, 
porque são mais úteis lá”. Retrucou Fernando Pinto: “Que bom vocês serem tão sinceros. 
Queremos mesmo fazer uma gestão transparente”.  
 
No seu tom sempre calmo e cordial, sem jamais levantar a voz – o que lhe valeu a descrição 
de “diplomata” –, uma de suas primeiras atitudes foi sentar-se com cada grupo de funcionários 
para explicar o plano de ação. O diálogo era claro e direto. Ele exibia os números e dizia que 
para recuperar a empresa precisava da ajuda de cada um. Foi a primeira grande ruptura 
dentro da TAP. O padrão de comunicação vigente nunca tinha sido aberto ao diálogo.  
 

PARA DEMONSTRAR QUE A COMPANHIA NÃO PODERIA CONCEDER  
AUMENTOS, PINTO SUGERIU UM CORTE DE 10% EM SEU SALÁRIO, DE 420 MIL EUROS 

ANUAIS 
 
A atitude de Fernando Pinto é vista pelos estudiosos da administração como uma das opções 
mais acertadas. Ele nunca escondeu de ninguém a condição da empresa. E ainda deixou 
bastante claras as metas e os objetivos do grupo para salvá-la. Ter transparência na 
comunicação, mostrando dados e metas concretas, faz com que as pessoas dentro da 
organização entendam onde estão e onde a empresa quer chegar, sem desvios de percurso. 
Afirmam os consultores Bryn Zeckhauser e Aaron Sandoski, autores de Como os Sábios 
Decidem: “Se você precisa resolver um problema, não há nada a ganhar ao mascarar sua 
gravidade. Uma discussão franca com a equipe, incluindo dados que contribuam para a 
tomada de decisão, é crucial para solucionar crises”.  
 

AS ROTAS 
 
Em seu escritório nas proximidades do
aeroporto de Lisboa, Pinto relata que, em
dez anos, a TAP mais do que triplicou o
número de voos para a costa brasileira 
 



Outra surpresa causada na TAP foi a intenção de dialogar também com 14 sindicatos de 
trabalhadores. “Não estava preparado para lidar com tantos sindicatos. Na Europa, a presença 
deles é muito mais forte e decisiva”, diz Fernando Pinto. Antes da chegada dos brasileiros, as 
negociações eram conduzidas diretamente com o governo. Segundo Óscar Antunes, presidente 
do Sindicato dos Técnicos de Manutenção de Aeronaves, a TAP sempre foi uma empresa com 
muita ideologia envolvida. “Isso diminuiu muito com a gestão de Fernando Pinto, que é 
comprometida com resultados. Quando você está diante de fatos e números, não há como 
argumentar. A discussão é sempre mais racional”, diz Antunes.  
 

O SIMPLES FATO DE O PRESIDENTE IR PARA A LINHA DE FRENTE,  
OUVIR SUGESTÕES E PEDIR OPINIÕES FEZ COM QUE OS  

FUNCIONÁRIOS FICASSEM MAIS MOTIVADOS 
 
As conversas de Pinto com os sindicalistas foram importantes para obter ganhos, como 
negociar alguns aumentos previamente prometidos e também para conseguir a adesão ao 
cumprimento do plano. “Ficamos conscientes do esforço que era necessário empreender para 
recuperar a empresa. Por isso, os pilotos fizeram uma série de concessões que possibilitaram a 
manutenção de um clima de paz social”, diz Hélder Raio Silva, presidente do Sindicato dos 
Pilotos da Aviação Civil, um dos mais atuantes do país. Ao enfrentar uma ameaça de greve por 
aumento de salários, em 2007, Pinto fez uma proposta radical para demonstrar que não havia 
possibilidade de reajustes. Sugeriu reduzir em 10% seu salário anual de 420 mil euros. Mas o 
argumento não foi suficiente para encerrar o movimento.  
 
Tornar o ambiente corporativo propenso ao diálogo, como fez Pinto, também foi uma opção de 
Marcelo Lacerda, presidente da operação brasileira da Lanxess, multinacional do ramo químico. 
Fruto de uma cisão da farmacêutica Bayer, a nova empresa ganhou uma cultura diferente da 
qual havia se originado. Para fazer o novo negócio decolar, Lacerda criou um padrão de 
comunicação direto, flexível e menos hierárquico. Na Bayer, por exemplo, o presidente não 
permitia que ninguém jamais entrasse no mesmo elevador que ele. Na nova empresa, Lacerda 
não só pega o mesmo elevador como colocou abaixo as paredes. As únicas que restaram são 
transparentes. Ele se encontra com as equipes de todas as filiais a cada três meses. Os 
funcionários, até então desmotivados, imediatamente se envolveram com as regras e metas 
estabelecidas graças ao novo modelo de comunicação. Fundada há cinco anos, a empresa 
passou de 1% do faturamento da Lanxess mundial, que no ano passado foi de 5,6 bilhões de 
euros, para 10%. “Se as pessoas sabem qual o contexto em que estão inseridas – e para isso 
comunicação é fundamental, a companhia atinge com menos desgaste de energia os seus 
objetivos”, diz Lacerda.  



 
 





 



2. Engajamento da equipe 
 
Sentado numa sala sem livros, mas com o cheiro de uma 
velha biblioteca, Armando Vaz, 64 anos, joga seu peso 
contra o encosto da cadeira e começa a lembrar o que o 
fez ingressar na TAP, há quase 40 anos. “Sempre tive o 
sonho de ser piloto. Mas tive de ir lutar na Guiné. Sabe a 
Guiné? Nunca mais ponho os pés lá. Quando voltei, quis 
seguir uma faculdade.” Seu sonho de voar deu espaço a 
outros, mais ao alcance das mãos. Prestou concurso 
público e canalizou sua paixão por aviões para funções 
operacionais.  
 
Vaz representa um tipo de funcionário dentro da empresa 
os que chegam à TAP não somente em busca de um 
emprego estável mas também atraídos pela fascinação 
por aviões. É fácil andar pela empresa e encontrar 
funcionários cujo tempo de casa pode ser contado em 
décadas e cuja paixão pela aviação rende longas prosas. 
A máquina operacional morosa e ineficiente, porém, não 
possibilitava a essas pessoas mostrarem seu potencial. 
São funcionários que possuíam elevado conhecimento 

técnico, mas não o aplicavam na prática.  
 
Imperava dentro da cultura de estatal um ambiente pouco propício ao engajamento. Os 
funcionários da época descrevem que o clima era de quanto menos falar e opinar, melhor. “As 
pessoas trabalhavam como se estivessem em pequenos feudos. Nem tinham ideia do que o 
colega a seu lado estava fazendo”, lembra Vaz, que hoje é chefe do Centro de Controle 
Operacional.  
 
A equipe de Pinto começou a transformar essa cultura por meio do exemplo. O simples ato de 
sempre estar na linha de frente, visitando diferentes setores, ouvindo e dando sugestões, 
quebrou paradigmas. A familiaridade de Fernando Pinto com o mundo da aviação começou a 
motivar os funcionários. Os presidentes anteriores, sempre nomeados por uma indicação 
política, não possuíam esse grau de conhecimento profundo a respeito do mercado. “Não nos 
preocupávamos em tentar melhorar ou dar sugestões. Primeiro, porque sequer havia abertura 
para isso. E segundo, porque a presidência não entendia do assunto. Eles nem sabiam fazer 
julgamentos sobre o que é bom ou ruim”, diz Ana Paiva, 42 anos, 20 de TAP.  
 
Encerrada em uma sala com mais meia dúzia de colegas e telas imensas de computador, Ana é 
responsável pela logística e por remanejar aviões e destinar aeronaves para os voos. Antes 
disso, passou por outros dois setores. No passado, migrar de uma área para outra, como fez, 
era algo praticamente impossível. Seria mais fácil pedir demissão e prestar um novo concurso 
para entrar do que pedir para mudar. O ingresso na estatal, hoje, ainda é por meio de 
concurso. Mas existe um formato mais dinâmico de mudança interna. Podem-se almejar outras 
posições. Isso motiva o pessoal a mostrar trabalho e resultados. “Hoje tenho até de colocar 
um pouco de freio, caso contrário, não param de dar sugestões”, diz Vaz.  
 
O caso da TAP serve de alerta por mostrar que não basta apenas contar com mão de obra 
qualificada. O engajamento dos funcionários com o projeto da empresa e com os colegas é 
fundamental para extrair melhor desempenho e insights de quem está na linha de frente. Isso 
é ainda mais importante nos momentos em que a empresa precisa promover uma grande 
reviravolta. Foi o que sucedeu com uma das maiores cadeias varejistas americanas, a Best 
Buy, no início dos anos 2000. Com o surgimento das lojas virtuais, a empresa viu sua 
competição aumentar e os lucros minguarem. Para fazer frente a isso, seu presidente na 
época, Brad Anderson, promoveu um encontro com uma centena de seus gerentes mais 
experientes. Ele convocou todos para entrevistas de campo a fim de descobrir novos 
segmentos de consumidores para atuar. Esse movimento permitiu à Best Buy ingressar em um 
novo nicho de negócio, o conserto de aparelhos eletrônicos. Também ampliou o número de 



consumidoras, sabidamente as grandes influenciadoras de compras. “Obter o engajamento é 
crucial para que as boas ideias se tornem ações bem-sucedidas”, diz o consultor Noel Tichy. 
“Crucial para evitar surpresas para o conselho, para que os clientes sejam priorizados e para 
que os funcionários tenham a vontade e disponham dos recursos para fazer o plano funcionar.”  

 
O NOVO COMANDO PADRONIZOU A FROTA COM APARELHOS DA AIRBUS.  

HOUVE ECONOMIA DE CUSTOS DE 20% EM MANUTENÇÃO E TREINAMENTO DA EQUIPE 
 
3. Cortar custos 
 
Quando se ouve Michael Conolly, 60 anos, não é possível identificar de imediato a origem de 
seu sotaque. A princípio, parece de Portugal. Depois soa como alguém do Rio de Janeiro. Ou 
seria Minas Gerais? Só após uns cinco minutos de conversa é que dá para perceber que o 
sotaque é mesmo uma mistura de todos eles. Nascido no Rio de Janeiro, Conolly é um dos 
braços direitos contratados por Fernando Pinto para cuidar da parte financeira da empresa. 
Atrás de uma pilha de relatórios, seus cabelos brancos e óculos de aros grandes lhe dão um ar 
professoral. “O grande problema aqui era a produtividade”, diz Conolly, batendo com as duas 
mãos na mesa. “Havia gente demais, fazendo pouco. Precisávamos nos preocupar com isso 
para nos tornar mais competitivos.” Ele bate de novo as duas mãos, desta vez tão forte que as 
folhas dos relatórios saltam. Mas, assim como Fernando Pinto, a voz de Conolly não se altera.  
 
Firme, sem ser agressivo; compreensivo, sem ser mole: foi com esse tom que Conolly teve 
papel importante na reestruturação da TAP. Sob o impacto das mãos firmes que fazem 
relatórios saltarem à mesa, a empresa entrou num forte regime de corte de custos. O novo 
comando percebeu que a TAP operava sob a ditadura da ineficiência. De imediato, o grupo 
constatou excesso de funcionários. Segundo seus cálculos, seria possível continuar a 
mesmíssima operação com uma redução de 10% das 9 mil pessoas que lá trabalhavam. Mas 
havia um problema. “Ninguém jamais pode ser demitido aqui. O emprego é algo quase 
hereditário”, diz Conolly. Da última vez que havia ocorrido um corte de mão de obra, os 
funcionários se muniram de barracas e foram, em protesto, acampar na sede da companhia. 
Uma semana depois, foram todos recontratados.  
 
Enxugar o quadro exigiu uma negociação delicada. Começou com um plano de demissão 
voluntária, que oferecia uma série de vantagens para aqueles que decidissem pendurar as 
chuteiras. Segundo esse plano, além de todos os direitos legais, os funcionários teriam um 
salário adicional para cada ano trabalhado. “Nós praticamente pagamos para tirar esse 
excesso”, afirma Conolly.  
 
Cortes de pessoal são extremamente impopulares. Se não forem conduzidos de maneira 
adequada, como na TAP, acabam por traumatizar a empresa. “Os casos bem-sucedidos são 
sempre aqueles em que há uma liderança congruente, com um discurso articulado à prática”, 
diz Odino Marcondes, da Consultoria Marcondes. Um episódio recente da indústria 
automobilística mostra o impacto negativo de se fazer isso de maneira atabalhoada. Depois de 
demitir 2 mil funcionários em razão da necessidade de cortar custos, a cúpula da GM foi para 
Washington pedir dinheiro ao governo voando em um jatinho particular. A atitude foi 
interpretada como anacrônica não só pela administração de Obama como também pelos 
funcionários, que se revoltaram. Não ganharam a ajuda que queriam. Uma semana depois, os 
executivos da Ford fizeram o mesmo caminho – mas foram em avião de carreira.  
 

AO SE VOLTAR PARA O BRASIL, A COMPANHIA TAMBÉM SE BENEFICIA  
DO AUMENTO DA NOVA CLASSE MÉDIA, QUE JÁ PLANEJA  

SUA PRIMEIRA VIAGEM AO EXTERIOR 
 
O corte de custos da TAP ampliou-se por outras frentes. Uma delas foi a padronização dos 
aviões. Em vez de manter diversos modelos em operação, Pinto optou por voar somente com 
aeronaves Airbus. Por serem do mesmo modelo, o custo de manutenção dos aparelhos e o 
treinamento dos pilotos cai pelo menos 20%. Outras reduções vieram com a compra de 
aeronaves novas. O investimento em aparelhos mais modernos é compensador, porque os 
mais novos consomem até 30% menos combustível. Com esses ajustes operacionais, a 



empresa começou a trabalhar com mais eficiência. Para ter uma ideia, o custo de cada assento 
por quilômetro, na TAP, é de 6 centavos de euro, 30% mais barato do que em empresas do 
mesmo porte.  
 
A política de redução de custos não só foi bem-sucedida como também agora é feita de 
maneira sustentável. Como se criou uma cultura espartana ao longo dos últimos anos, 
surgiram grupos de funcionários encarregados de estudar e apresentar sugestões, que então 
desenvolvem. Até 2012, a TAP estima economizar mais 100 milhões de euros por conta de 
corte de custos.  
 
A trajetória de Fernando Pinto na TAP faz lembrar uma situação semelhante ocorrida nos anos 
90, quando Marcel Telles assumiu a presidência da Brahma. O paralelo começa com a equipe. 
Também Telles levou para a cervejaria o próprio time de executivos, que incluía Magim 
Rodrigues, para a área operacional, e Luiz Cláudio Nascimento, nas finanças. Eles fecharam 
uma dezena de fábricas e começaram a construir plantas mais modernas. Perceberam, porém, 
que não era suficiente fazer isso sem cortar custos. Em dois anos, promoveram uma redução 
de 30% da mão de obra. As medidas drásticas de corte de custos não foram seguidas no 
mesmo ritmo por sua maior rival na época, a Antarctica. A empresa demorou mais para 
modernizar as fábricas e foi condescendente na redução de funcionários. Dez anos depois, a 
Brahma não só venceu a rivalidade com a Antarctica como também acabou incorporando a 
concorrente. “Eficiência e custos baixos são o melhor seguro que você pode ter em um 
ambiente turbulento. Quando a tempestade vier e todo mundo estiver se afogando em três 
minutos, queremos aguentar mais dois”, diz Marcel Telles.  



 



4. Ter foco 
 
As paredes da sala da diretoria de vendas da TAP são de 
madeira. Há uma folhagem apagada num canto. Uns 
quadros pela parede. Pela cor, pela decoração e por um 
certo ar decadente, o ambiente faz lembrar uma estatal 
sonolenta. Mas a conversa ali travada, não. “Precisamos 
decidir como vamos posicionar Campinas. Se é como um 
destino novo ou como uma alternativa a Guarulhos”, diz 
Paula Canada, diretora de vendas, ao discutir ao telefone 
as estratégias para o voo recentemente inaugurado pela 
TAP, entre Lisboa e Campinas.  
 
Decisões sobre como se posicionar no mercado e divulgar 
as rotas não eram uma prática comum no passado. 
Tome-se como exemplo a linha Lisboa–Los Angeles, 
aberta por ser considerada glamourosa. Sem passageiros 
suficientes para lotar o avião, fechou meses depois sem 
jamais ter dado um centavo de lucro.  
 
Campinas é o nono destino da empresa para o Brasil. E 
faz a TAP ser, de longe, a companhia aérea europeia com 

o maior número de voos para o país, com um total de 70 por semana. Sair do eixo Rio–São 
Paulo e espalhar voos por outras capitais brasileiras é uma das grandes decisões desde a 
chegada da nova equipe.  
 
A lógica de mirar no mercado brasileiro reverte em benefício para um fato que durante 
décadas foi visto como uma desvantagem de Portugal: sua posição geográfica. Se, por um 
lado, estar na borda do continente deixa o país mais distante do resto da Europa, de outro 
torna-o mais próximo do Brasil. Implementando voos diretos de Portugal para algumas capitais 
nordestinas, a TAP conseguiu conquistar os clientes cativos de toda a Europa que procuram as 
praias brasileiras como destino para as férias.  
 
Um exemplo prático. Um turista alemão quer viajar para Natal. Num cenário tradicional, ele 
voaria 12 horas entre uma cidade alemã até São Paulo ou Rio de Janeiro. Depois, outra 
conexão para Natal. E, nisso, vão mais quatro horas, totalizando 16 horas no ar. No modelo 
TAP, o passageiro pega um voo de alguma cidade alemã para Lisboa, que dura, em média, 
duas horas. E, de lá, viaja direto para Natal, somando mais seis horas. O tempo de viagem cai 
pela metade. E o preço é relativamente mais baixo.  
 
Do ponto de vista do negócio, a empresa tem a possibilidade de oferecer, num período de 12 
horas, os trechos a um preço melhor e, ao mesmo tempo, lotar uma aeronave de 250 
passageiros duas vezes. Tão logo chega, o avião retorna. Com essa lógica, houve um melhor 
aproveitamento das aeronaves de longo curso, que passaram a ficar 17 horas no ar – 
enquanto a média europeia é de 14. O número de passageiros transportados nessas 
operações, por sua vez, aumentou 120% nos últimos dez anos, e os resultados das rotas para 
o Brasil representam 30% do faturamento da TAP.  
 

AS PRÁTICAS DE FERNANDO PINTO E SUA EQUIPE NA TAP FAZEM LEMBRAR  
OS PRIMEIROS TEMPOS DA GESTÃO DE MARCEL TELLES  

À FRENTE DA CERVEJARIA BRAHMA 
 
A descoberta do mercado brasileiro é uma herança dos tempos de Pinto na aviação nacional. 
“Quando estava na Varig, cansei de receber pedidos dos governos dos estados nordestinos 
para ligá-los à Europa. Mas como o hub ficava ao sul, era inviável”, diz Pinto, também 
passageiro assíduo da rota Lisboa–Fortaleza. Ele gosta de passar os fins de semana na capital 
cearense acompanhado da mulher. “Saio de Lisboa às 4 da tarde de sexta-feira e chego a 
tempo de jantar no Brasil. No domingo de noite, retorno.”  
 



A companhia aérea portuguesa também se beneficia do aumento da nova classe média 
brasileira que, com mais dinheiro, começa a planejar sua primeira viagem ao exterior. Nos 
últimos cinco anos, período que coincide com a ascensão da classe média, o tráfego aéreo 
internacional partindo do Brasil teve um aumento de 25%, chegando a 21 milhões de pessoas. 
A empresa portuguesa conta com duas vantagens competitivas. Primeiro, o fato de a 
tripulação falar português, importante para quem viaja ao exterior pela primeira vez. E 
segundo que, por ter sido a primeira a voar em certas rotas, ela consegue ficar à frente de 
futuras competições. Explica o francês Vincent Baron, sócio-diretor da Vallua Consultoria e 
Gestão: “O início de uma rota nova tem um tempo de maturação. Quando alguém entra, 
precisa investir em promoções, fazer o consumidor tomar conhecimento, ser competitiva em 
preços. Basicamente, a nova empresa tem de bancar essa rota – e mesmo assim, costuma 
ficar para trás daquela que já a opera”.  
 
Focar no mercado brasileiro fez com que a TAP deixasse de ser local para se tornar uma 
empresa internacional. Há dez anos, 70% dos voos se concentravam na península ibérica. 
Hoje, 70% dos voos ligam a Europa a outro continente (a mesma estratégia do Brasil foi 
aplicada com as antigas colônias portuguesas da África). Diz o empresário Constantino Júnior, 
presidente e controlador da Gol: “A TAP apostou num momento em que nenhuma outra 
empresa estrangeira tinha ideia de investir no Brasil. Dada a complexidade da indústria de 
aviação, se uma companhia não estabelecer um foco vira uma torre de Babel”.  
 

SUA PÁGINA NA INTERNET POSSUI ÍCONES QUE REMETEM AO YOUTUBE,  
TWITTER E FACEBOOK. AS RIVAIS EUROPEIAS IGNORAM AS REDES SOCIAIS 

 
No final da década de 80, a sueca SAS (Scandinavian Airlines System) foi vitimada justamente 
pela falta de foco. Sob a gestão de um novo presidente, a empresa, até então especializada 
em aviação para executivos, estendeu suas operações para o mercado de turismo. Para tanto, 
comprou hotéis e agências de viagem na tentativa de garantir a oferta de um pacote completo. 
A estratégia revelou-se desastrada. Disso resultaram prejuízos somente revertidos quando a 
administração voltou às origens da aviação comercial. Outra vítima foi a American Airlines que, 
no final da década de 90, sob o pretexto de criar um sistema de reservas interligado, chamado 
Confirm, entrou para os ramos de hotelaria e locação de carros, acumulando prejuízos de US$ 
165 milhões.  
 
É claro que a síndrome da diversificação não atinge apenas companhias aéreas. Autor de um 
estudo sobre o tema que se tornou um clássico, Al Ries, consultor de marketing americano, 
enumera um grande número de casos de empresas que deslizaram pelo excesso de atividades. 
Só em anos recentes, a holandesa Philips, que chegou a produzir de chips a videogames e 
telas, concentrou-se em quatro unidades de negócios – que chegaram a ser 12, no passado. 
Essa mesma lógica se aplica a outros setores, como o varejo. Por aqui, nos anos 90, o Pão de 
Açúcar precisou livrar-se de todos os negócios que fugissem do coração de seu negócio 
principal. Na época, o grupo possuía lojas de conveniência, granjas, agência de turismo e 
distribuidoras de carros. Pressionado pela retração no consumo, vendeu tudo. Além disso, 
reduziu seu número de lojas pela metade. A estratégia foi fundamental para sua sobrevivência.  
 
“Quase todas as grandes corporações veem o sucesso em uma área como uma oportunidade 
de ampliar a base”, afirma Al Ries. “Raramente procuram maneiras de se aprofundar, de 
transformar o sucesso inicial em uma empresa que domine a indústria durante décadas.” Não 
por acaso, Ries intitulou seu livro Foco: uma Questão de Vida ou Morte para Sua Empresa.  





 



5. Posicionar a marca 
 
O principal escritório da TAP em Lisboa fica na praça 
Marquês de Pombal. É vizinha do tradicional bairro da 
Alfama, repleto de lugares onde canta-se o fado, a música 
portuguesa marcada por uma sonoridade melancólica e 
letras dilacerantes. No mês de abril, o que se ouvia lá não 
eram as lamentações dos cantores. Eram queixas reais e 
estavam à porta do escritório da TAP, numa fila que se 
estendia pela calçada, ou pelo passeio, como dizem os 
portugueses. O vulcão islandês de nome impronunciável 
tinha feito estragos, com cancelamento de voos e 
aeroportos fechados em diversos lugares da Europa.  
 
O vulcão foi apenas uma entre as diversas provas de fogo 
por que a TAP passou durante a administração de 
Fernando Pinto. A diferença é que, desta vez, os 
passageiros que lamentavam pela Marquês de Pombal 
tiveram uma resposta rápida da companhia. A TAP 
desenvolveu, ao longo de dez anos, uma repaginação no 
modo como se apresenta ao cliente. Isso vai desde o mais 
básico, que é a mudança do logotipo, até algo mais 

profundo, como sua estrutura de relacionamento com os clientes.  
 
Com aeromoças que, em vez de conversar, gritavam, com comida de bordo tão saborosa 
quanto isopor e frequentadora assídua da lista das aéreas que mais atrasam voos, não é de 
surpreender que a TAP tenha recebido, ao longo do tempo, a alcunha de Tamancos Aéreos 
Portugueses. Para o consumidor inglês, era Try Another Plane (tente outro avião). “O que 
importava era que os pilotos estivessem bem e os aviões funcionando. Se não tivesse clientes, 
melhor. Cliente era visto como um estorvo”, afirma Luiz Mór, diretor de marketing.  
 
Por isso, o quinto pilar da gestão de Fernando Pinto foi o trabalho de reposicionamento da 
marca, que acaba de lhe render o prêmio de Melhor Companhia Aérea do Mundo, concedida 
pela respeitada revista Condé Nast Traveller. Uma das inovações foi sua comunicação online. 
Sua página na internet tem ícones que remetem ao YouTube, ao Facebook e ao Twitter, 
enquanto para as rivais europeias é como se as redes sociais sequer existissem. Na página do 
Facebook da TAP, o canal de comunicação é praticamente uma extensão do call center. Os 
clientes postam dúvidas sobre voos, programa de fidelidade e comentários. E cerca de 15 
minutos depois já recebem uma resposta. No YouTube, o canal da TAP também foi turbinado 
graças a uma ação inusitada. Quem chegou ao aeroporto de Lisboa na véspera do Natal de 
2009 encontrou uma surpresa na hora do check-in. Em vez de etiquetar bagagens, a 
atendente subiu no balcão e começou a cantar All I Want for Christmas Is You. Os colegas a 
acompanharam, com coreografias ensaiadas, enquanto o alto-falante do aeroporto tocava 
músicas que iam de Bee Gees a Mariah Carey. Uma hora depois, o vídeo já estava no YouTube 
e teve mais de 200 mil acessos nos primeiros quatro dias. A empresa também atacou as áreas 
responsáveis pelo manuseio das bagagens e apertou o cerco contra atrasos. No ano passado, 
ganhou o prêmio de empresa mais pontual da Europa. “À mudança de posicionamento devem 
se seguir mudanças práticas”, diz o consultor inglês Wally Olins, especialista em branding.  
 
Há no mercado americano de aviação um exemplo de empresa cuja marca jamais foi absolvida 
pelos clientes. Depois da queda de um aparelho no pântano do parque Everglades, na Flórida, 
que matou 100 pessoas na metade da década de 90, a ValuJet, companhia de baixo custo, 
passou por uma grave crise. A empresa passou a ser vista como sinônimo de imprevidência. 
Teve de fechar as portas e foi compelida a se rebatizar como AirTran. Junto com a nova 
marca, promoveu uma mudança radical. Seus diretores foram substituídos por executivos 
preocupados com questões de segurança. “A marca de uma empresa de serviços é ainda mais 
importante do que um produto, que pode sair de circulação. Um problema com a marca 
corporativa é mais complicado”, diz Olins.  
 



UM RECENTE ESTUDO PREVÊ QUE A MAIORIA DAS 100 COMPANHIAS  
EUROPEIAS DE AVIAÇÃO DEVERÁ DESAPARECER NOS PRÓXIMOS ANOS 

 
Privatização 
 
A série de transformações que promoveu na TAP mostra o potencial de mudanças que 
Fernando Pinto poderia ter implementado nos quatro anos em que permaneceu na presidência 
da agonizante Varig, da qual foi demitido em 2000. “Ele poderia ter revertido a situação se não 
tivesse encontrado tantas barreiras”, diz Cristiano Monteiro, professor da Universidade Federal 
Fluminense, autor de um estudo sobre o assunto. Pinto assumiu a Varig depois de três anos 
bem-sucedidos na presidência da Rio Sul. A empresa era vista com orgulho por militares e 
funcionários. Mas era ineficiente. “Era um modelo elitista de aviação”, diz Monteiro. Controlada 
pela Fundação Rubem Berta, funcionava à moda de estatal e resistia a mudanças.  
 
Empresas estatais como a TAP encontram barreiras para seu crescimento porque não podem 
ser capitalizadas. Prevalece em Portugal um consenso de que, em algum momento, a empresa 
será privatizada. A alternativa se mostra a melhor opção para ambos os lados. Para a 
companhia será bom porque, saneada e lucrativa, poderá captar recursos no mercado. Para o 
governo, que enfrenta uma das crises fiscais mais graves dos últimos anos, poderá ser uma 
maneira de engordar os cofres. Seu déficit fiscal alcançou, no ano passado, 8,3% do PIB quase 
o triplo do limite estabelecido pela União Europeia, que é de 3%. Para cumprir com seus 
planos de reduzi-lo para 2,8% até 2013, o primeiro-ministro socialista José Sócrates Carvalho 
Pinto de Sousa anunciou que planeja levantar 6 bilhões de euros com privatizações. Além da 
TAP, tem interesse em se desfazer dos Correios de Portugal e de sua participação de 20% na 
EDP Energia e de 7% na petroleira Galp. Falta agora divulgar um cronograma. Quando o 
governo der sinal verde será necessário um ano para se concluir o processo. “Queria privatizar 
a TAP antes de sair. Se isso não acontecer, quero pelo menos deixá-la pronta para isso”, diz 
Pinto, que deixará a companhia em 2012, quando expira seu contrato.  
 

POR SER ESTATAL, A TAP ENCONTRA BARREIRAS PARA CRESCER. ISSO 
PORQUE NÃO CONSEGUE SE CAPITALIZAR. O GOVERNO QUER PRIVATIZÁ-LA 

 
Um recente levantamento encomendado pela Associação Europeia de Empresas Aéreas traçou 
o cenário da aviação até 2015 e concluiu que a imensa maioria delas deverá desaparecer por 
meio de fusões, falências ou compras. A TAP figura entre as dez em condições de seguir até lá 
com estrutura própria. Companhias especializadas em voos de longo percurso, como a TAP, 
estão menos propensas a desaparecer. Isso porque sofrem menos concorrência das mais de 
40 rivais de baixo custo, que disputam o mercado europeu. “É claro que nunca se devem 
fechar portas, mas não vejo possibilidade de juntar a empresa com um outro grupo”, diz Pinto. 
Ele afirma não se sentir ameaçado pela fusão recente entre Iberia e British Airways. “Estamos 
consolidados na península ibérica. Além disso, eles pertencem a outra aliança”, afirma, ao se 
referir à One World. A TAP é membro da Star Alliance, que agrupa 27 companhias aéreas do 
mundo todo, incluindo a TAM. “Essa aliança é importante porque nos envia passageiros de 
diversas partes da Europa para nossas rotas internacionais”, diz Pinto.  
 
Missão cumprida, o gaúcho Pinto, hoje cidadão português, quer permanecer no país. Piloto de 
ultraleve, quer se dedicar a um de seus hobbies favoritos, e visitar os filhos Ana Rosa, que 
estuda medicina na Espanha, e Luiz Fernando, que mora nos Estados Unidos. Com o timoneiro 
Fernando Pinto, a TAP redescobriu duplamente o Brasil. E graças a isso salvou-se como um 
dos maiores ícones corporativos de Portugal.  



 
 
Fonte: Época Negócios, jun. 2010. Disponível em: 
<http://epocanegocios.globo.com>. Acesso em: 18 jun. 2010. 


