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Um grupo de 30 executivos,
vindos do Kansas, nos Esta-
dos Unidos, desembarcou nes-
ta semana em São Paulo para
conhecer de perto o mercado
brasileiro de aviação executi-
va. Eles representam uma das
maiores fabricantes de aerona-
ves do mundo, a Hawker Bee-
chcraft, que tem no Brasil seu
segundo maior mercado de-
pois do americano.

É a primeira vez que a empresa
manda uma comitiva com tan-
tos representantes ao País para
participar da sétima edição da se-
gunda maior feira de aviação exe-
cutiva do mundo – a Labace
(American Business Aviation
Conference and Exhibition),
que começa hoje no Aeroporto
de Congonhas.

Nos outros anos, a Beechcraft,
representada no País pela Líder
Aviação Executiva, comparecia
com não mais que dois represen-
tantes – prova de que vem au-
mentando o interesse pelos sele-
tos consumidores brasileiros
que tem o privilégio de se loco-
mover pelos ares em aviões parti-
culares. “Isso reflete o empenho
da fabricante em entender o nos-
so mercado”, diz Philipe Figuei-
redo, diretor comercial da Líder
e responsável por recepcionar
os estrangeiros.

Durante três dias, os executi-
vos da empresa americana e das
maiores fabricantes de aviões do
mundo estarão no antigo hangar
da Vasp em Congonhas: os 118
mil metros quadrados da área es-
tão ocupados por 56 aeronaves e
helicópteros que custam de US$
500 mil a US$ 67 milhões. “É tu-
do asa com asa, porque o espaço
já está pequeno para tantos expo-
sitores”, diz Ubiratan Lago, res-
ponsável pela montagem da La-
bace. Os aviões começaram a
chegar na terça-feira do exterior
e desde que aterrissaram em
Congonhas uma equipe de seis
pessoas tem virado a noite para
posicioná-las no hangar.

A feira atrai curiosos mas prin-
cipalmente empresários interes-
sados em ter um jatinho para cha-
mar de seu ou em trocar seus
“brinquedinhos” por outros
mais modernos. Os estandes são
equipados com restaurantes e sa-
las de reunião para garantir que
os negócios sejam fechados com
total privacidade, uma exigência

da maioria dos compradores.
Até celebridades costumam visi-
tar a feira. Em 2009, o jogador
Ronaldo Nazário esteve por lá.

Movimentação. Com o merca-
do europeu em crise e o america-
no ainda em recuperação, países
emergentes como o Brasil são
quase um oásis para os fabrican-

tes de jatinhos e turboélices. Em
três dias de feira, a Associação
Brasileira de Aviação Geral
(Abag), organizadora da Labace,
espera movimentar cerca de
US$ 500 milhões, sem contar os
negócios que serão iniciados du-
rante a feira e fechados mais tar-
de. Nos últimos cinco anos, a fro-
ta brasileira de jatinhos cresceu

8,6%, acima da média mundial
de 6%. “Com a economia forte,
temos mostrado muito vigornes-
se mercado”, diz José Eduardo
Brandão, diretor comercial da
OceanAir Táxi Aéreo, que repre-
senta a canadense Bombardier.

Na edição deste ano, a Abag
vai lançar uma campanha com o
objetivo de desvincular a avia-
ção executiva do mercado de lu-
xo. “Cerca de 78% dos voos exe-
cutivos são motivados por negó-
cios”, diz Francisco Lyra, presi-
dente da Abag.

Mas mesmo esses clientes não
dispensam um mimo – design do
interior que leva assinatura de
marcas como BMW e Porsche,
poltronas e cores customizadas
e até serviço de bordo com pro-
dutos personalizados com o mo-
delo da aeronave. A Ferrari dos
jatinhos, o G550 da Gulfstream,
de até US$ 67 milhões, permite
até a instalação de uma cama de
casal no seu interior. O empresá-
rio Eike Batista, oitavo homem
mais rico do mundo, comprou
um desses depois de vender seu
Legacy, da Embraer, com onze
meses de uso.

● Depois de registrar taxas de
crescimento acima de 10% ao
ano no período que antecedeu a
crise financeira mundial, o merca-
do global de aviação executiva
vive um período de estabilidade.
Estudos do setor preveem que a
retomada deve acontecer no ano
que vem.

Em 2007 foram entregues US$
20 bilhões de dólares em jatos
executivos no mundo. Esse valor

global chegou a US$ 22 bilhões
no ano seguinte e caiu para US$
17 bilhões em 2009, por causa
da crise. “Para 2010, num cená-
rio de otimismo, devemos nos
manter no mesmo patamar do
ano passado”, diz Cláudio Came-
lier, diretor de Inteligência de
Mercado da Aviação Executiva
da Embraer. A fabricante brasilei-
ra estima que nos próximos dez
anos serão entregues no mundo
cerca de US$ 190 bilhões em ja-
tos executivos (10 mil aerona-
ves). Em 2029, a quantidade de
quilômetros voados por passagei-
ro pagante deve ser 2,7 vezes
superior ao que é hoje. / N.O.

Márcia De Chiara

O início das vendas no varejo do
genérico do Viagra, remédio pa-
ra disfunção erétil, provocou
uma forte expansão de mercado
para esse produto em razão da
queda nos preços e a populariza-
ção do medicamento.

Na rede Droga Raia, as vendas
do princípio ativo do produto (ci-
trato de sildenafila) triplicaram
entre maio e o mês passado, com
a queda pela metade do preço do
Viagra e o genérico custando
35% menos que o Viagra, depois
de já ter tido o preço reduzido.

Na concorrente Drogasil hou-
ve um acréscimo de 30% no nú-

mero de pílulas vendidas do prin-
cípio ativo do produto entre ju-
nho e julho. O genérico do Via-
gra estreou no varejo a partir de
meados de junho.

“Hoje, de cada cem unidades

da molécula do princípio ativo
do Viagra comercializadas pela
nossa rede, 75 são do genérico e
25 de Viagra”, conta o vice-presi-
dente comercial da Droga Raia,
Eugênio De Zagottis.

Carlos Roberto Ely, diretor-ge-
ral e de Relações com Investido-
res da Drogasil, diz que na sua
rede o genérico do Viagra respon-
deu pela metade das vendas do
produto no mês passado. Segun-
do Ely, o período analisado é cur-
to, mas já mostra o potencial de
crescimento de mercado dos me-
dicamentos para disfunção eré-
til depois da queda de preços.

Apesar de representar uma pe-
quena fatia das vendas globais
das farmácias, o desempenho do
genérico do Viagra é um exem-
plo do grande potencial de con-
sumo de medicamentos quando
ocorre uma queda nos preços.

Dados da Pesquisa Mensal do
Comércio do Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística (IB-
GE) mostram que as vendas de
artigos farmacêuticos e medica-
mentos passaram ilesas à crise e
desde de janeiro de 2008 o cresci-
mento acumulados em 12 meses
a cada mês ficou praticamente
constante.

“Na Europa e nos Estados Uni-
dos, a venda de medicamentos
acompanha o crescimento do
PIB (Produto Interno Bruto).
Aqui ela depende da distribuição
de renda”, afirma Ely. Ele expli-

ca que, nas economias desenvol-
vidas, os medicamentos estão
atrelados às compras do Estado
e aos planos de saúde. No Brasil,
a maior fatia do mercado está no
varejo. “Aqui tivemos uma me-
lhora na distribuição de renda
nos últimos anos e isso tem im-
pulsionado os investimentos.”

Planos. A Droga Raia, que fatu-
rou R$ 1,6 bilhão no ano passado,
vai investir neste ano mais de R$

40 milhões na abertura de cerca
de 40 lojas. Hoje a empresa tem
mais de 300 pontos de venda. No
ano passado foram abertas 40 lo-
jas.

Segundo De Zagottis, a empre-
sa vai expandir este ano a sua
atuação nos Estados onde já es-
tá: Rio de Janeiro, São Paulo, Mi-
nas Gerais, Paraná e Rio Grande
do Sul. Ele destaca a expansão
deste ano no Paraná. Com 20 lo-
jas em Curitiba, a empresa pre-
tende inaugurar 15 pontos de
venda no interior do Estado. “O
interior do Paraná oferece gran-
des oportunidades, há grandes
cidades com grande potencial de
consumo e sem a presença de
uma grande rede”, diz o executi-
vo. Já está certa a abertura de
três lojas ainda neste mês em Ma-
ringá, Londrina e Foz do Iguaçu.

A Drogasil tem plano de expan-
são semelhante ao da Raia. Com
faturamento de R$ 1,787 bilhão
no ano passado, a empresa vai
abrir 40 lojas neste ano, com um
investimento total de cerca de
R$ 52 bilhões. Hoje a rede tem
302 lojas espalhadas entre os Es-
tados de São Paulo, Minas, Goiás
e Espírito Santo. Neste ano a em-
presa estreia no Rio de Janeiro.

EM EXPOSIÇÃO

Michelly Chaves Teixeira

Lançado nos Estados Unidos em
outubro do ano passado, o Le-
gacy 650, da Embraer, será apre-
sentado ao público pela primei-
ra vez na feira de aviação executi-
va que começa hoje em São Pau-
lo. Entre as 56 aeronaves que es-
tarão em exposição, o jato brasi-

leiro de US$ 29,5 milhões é consi-
derado a grande novidade da La-
bace, segundo maior evento do
setor no mundo, atrás apenas da
feira europeia.

O Legacy 650 tem alcance de
7.223 km, o que permite a realiza-
ção de viagens sem escala entre
Brasil e Miami, por exemplo. A
primeira entrega do jato está pre-

vista para o último trimestre do
ano. Na projeção de 137 entregas
de jatos executivos em 2010, dos
quais 17 são Legacy e Lineage, li-
nhas de maior porte, a Embraer
já considera o modelo 650.

O vice-presidente para Avia-
ção Executiva da Embraer, Luís
Carlos Affonso preferiu não di-
zer quantas ordens firmes exis-

tem para este avião, que perten-
ce ao segmento large. Ele desta-
cou, porém, que das grandes ae-
ronaves que a Embraer tem no
portfólio para o mercado execu-
tivo, “este será o modelo que se-
rá entregue em maior quantida-
de”. Segundo ele, “nos próximos
dois anos, serão vendidos mais
jatos 650 do que a versão 600”, já

no mercado. No mundo, há 150
jatos Phenom em operação e a
empresa tem outras 150 vendas
fechadas para esse modelo – 75%
delas para o Brasil.

Faturamento. A fabricante bra-
sileira espera faturar US$ 1,1 bi-
lhão em 2010 com aviação execu-
tiva – alta de 22% ante a cifra arre-
cadada com aviões executivos
no ano passado. Segundo Affon-
so, a meta para 2010 continua
sendo a de entregar 137 jatos. Em
2009, foram entregues 127 jatos

executivos, dos quais 110 eram
Phenom. “No ano passado, en-
tregamos só um Phenom 300,
agora o mix de aviões mais caros
vai aumentar, o que trará um in-
cremento à receita.”

As projeções foram mantidas
a despeito da melhora das expec-
tativas da Embraer para a avia-
ção executiva no mundo. A em-
presa estimava, no começo do
ano, que este segmento movi-
mentaria US$ 14 bilhões no mun-
do e agora, espera que o valor gi-
re até US$ 16 bilhões.

Alguns dos “brinquedinhos” em
exposição na segunda maior
feira de aviação executiva do
mundo, a Labace, que começa
hoje em São Paulo. O ingresso
custa R$ 90.

Legacy 650

● Fabricante: Embraer
● Preço: US$ 30 milhões
● Alcance: até 7.223 km sem
escalas com quatro passagei-
ros. Permite voos sem escala
entre São Paulo Miami
● Capacidade: 14 passageiros
● Conforto: com três zonas de
cabine distintas, cozinha espaço-
sa, maior compartimento de ba-
gagem

Global 5000
● Fabricante: Bombardier
● Preço: US$ 30 milhões
● Alcance: de 9.630 km, que
permite um voo direto de São
Paulo a Paris
● Capacidade: 25 passageiros

Agusta Westland AW139
● Fabricante: AgustaWes-
tland
● Preço: US$ 12 milhões

● Alcance:de até 1300 quilôme-
tros, atingindo velocidade de
cruzeiro de 317 Km/h.
● Capacidade: 15 passageiros

Hawker 4000

● Fabricante: Hawker Bee-
chcraft Corporation (HBC)
● Preço: US$ 21,5 milhões
● Alcance: de 6.075 km, vai de
São Paulo aos Estados Unidos
com apenas uma escala
● Capacidade: 12 passageiros

G550

● Fabricante: Gulfstream
● Preço: US$ 50 milhões
● Capacidade: 19 passageiros
● Alcance: 12.500 km, permite
uma viagem de São Paulo a Mos-
cou sem parada
● Conforto: ar da cabine é reno-
vado a cada três minutos e as
janelas aquecidas

Genérico do Viagra multiplica
vendas nas redes de farmácias

Legacy 650 será entregue ainda em 2010

Mercado de jatinhos avança no País
Os maiores fabricantes do mundo estão de olho no Brasil, um mercado que cresce mais de 8% ao ano, marca acima da média global

● Avanço

DIVULGAÇÃO

JOSE PATRICIO/AE

Aviação executiva
voltará a crescer
em 2011

75%
é a fatia atual do genérico do
Viagra no total das
vendas do
princípio ativo do produto
na rede de farmácias
Droga Raia

50%
é a participação do
genérico do Viagra no total
comercializado do princípio ativo
do medicamento na
rede de farmácias
Drogasil

Interior. Hawker 4000, mostrado na feira, custa US$ 21,5 mi

Expansão. Droga Raia investe mais de R$ 40 milhões em 2010

Em apenas um mês,
vendas do princípio ativo
triplicaram na Droga Raia
e cresceram 30% na rede
de farmácias da Drogasil
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Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 12 ago. 2010, Economia & Negócios, p. B14.




