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A i r b u s e a Boeing, as duas
maiores construtoras de aviões
comerciais do mundo, começaram o segundo semestre a todo vapor.
Após quase dois anos da crise econômica que afetou seriamente a aviação,
ambas as companhias conquistaram
contratos bilionários no último salão
internacional Farnborough Airshow,
promovido em julho, na Inglaterra. A
Airbus foi a campeã de vendas, com 255
aviões avaliados em US$ 28 bilhões - 50
deles para a chilena L A N , contra 206
aeronaves da rival norte-americana, a
Boeing, que faturou US$ 23 bilhões.
Um dos destaques da feira, neste
ano, foi a América Latina. "No passado, o

mercado se recuperava graças ao motor
da economia norte-americana, ajudado um pouco pela Europa Ocidental.
Agora, quem vai nos tirar da recessão
serão o Brasil, a China, a Índia e o resto
da América Latina", afirma John Leahy,
executivo-chefe de Operações Junto
aos Clientes e principal executivo de
vendas da Airbus.
As estatísticas corroboram essa
tendência. De acordo com a lata (Associação Internacional do Transporte
Aéreo), entidade que representa 230
companhias aéreas em 115 países, o
tráfego aéreo de passageiros na região
subiu 11,9% em j u n h o deste ano, e
o transporte de carga aérea cresceu

26,5%, comparado a junho de 2009. No
mesmo período, as companhias aéreas
latino-americanas apresentaram u m
aumento no tráfego de passageiros de
14,7% e de 44% em carga.
De fato, a América Latina é hoje
u m a das regiões em que o transporte
aéreo mais cresce no mundo, e as perspectivas para o futuro são igualmente
animadoras. Projeções da lata e dos
principais fabricantes mundiais indicam que o transporte aéreo na América
Latina deverá crescer a um ritmo superior ao da média m u n d i a l nos próximos
20 anos. Enquanto o crescimento médio
m u n d i a l deverá girar em torno de 4,7%
ao ano, na América Latina é estimado
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em 5,8%. Segundo um estudo de mercado apresentado no início deste ano pela
Airbus, a frota de aeronaves comerciais
na região deverá mais do que dobrar nas
próximas duas décadas, passando dos
atuais 940 aviões de passageiros e 80
cargueiros para 2.117 aviões de passageiros e 149 cargueiros. Isto representa
um mercado potencial avaliado em US$
163 bilhões.

PARA TODOS
A Embraer também colheu bons resultados na feira da Inglaterra, anunciando
encomendas e compromissos de compra
para 191 aeronaves, avaliados em US$
6,88 bilhões. Apenas cinco saíram da

cliente A z u l Linhas Aéreas, que decidiu
investir US$ 850 milhões em aeronaves
francesas ATR 72-600, comprovando o
ressurgimento dos turboélices.
Novos fabricantes, em especial russos e chineses, também mostraram
disposição para competir no mercado
internacional. A russa Sukhoi ultrapassou a marca de cem pedidos para o
Superjet 100, jato para 98 passageiros
desenvolvido em conjunto com a italiana Alenia Aeronautica, cuja certificação
europeia está prevista para o ano que
vem. Sua compatriota, a Irkut, anunciou
um total de 130 encomendas para seu
jato MS-21, oferecido em três versões
(150, 181 e 212 passageiros), que deve

chegar ao mercado em 2016 e promete
ser 15% mais eficiente dos que os atuais
concorrentes. Já a Comac (Commercial
Aircraft Corporation of China) está desenvolvendo o modelo C919, que deverá
entrar em operação em 2016 e competirá com os jatos da Airbus e da Boeing no
segmento de 150 a 200 passageiros.
Os sinais positivos da economia
mundial animaram fabricantes, companhias aéreas e empresas de leasing.
"O aumento no tráfego de passageiros e de carga é um bom sinal, pois o
transporte de carga aérea é sempre
o primeiro a reagir", afirma A n d r e w
Shankland, vice-presidente de Marketing da Airbus. "Outro sinal positivo é

que o mercado premium, de Primeira
Classe e Executiva, também está voltando a crescer", ressalta Shankland.
Ele já detecta sinais de recuperação na
Europa Ocidental, na América do Norte,
na região da Ásia-Pacífico e em países
emergentes, como o Brasil. "As economias emergentes estão indo muito
bem, com crescimento de dois dígitos;
na verdade, nunca estiveram em crise",
atesta o executivo da Airbus.
É a mesma análise feita por Michael
Lillis, presidente da Diretoria Consultiva da empresa irlandesa de leasing
Avolon. "Algumas regiões do mundo
vivem u m a situação particularmente
dinâmica, como a China", diz Lillis. "O
mercado latino-americano está crescendo, sendo que o Brasil é muito promissor, sobretudo pelo aumento da
demanda doméstica e internacional",
acrescenta o consultor da Avolon.
As companhias aéreas da região
t a m b é m v i v e m b o m momento. E m
março deste ano, durante o seminário
Wings of Change, realizado em Santiago do Chile, o presidente da lata,
G i o v a n n i Bisignani, informou que a
América Latina foi a única região do
mundo em que as companhias aéreas
apresentaram lucro no ano passado, de

US$ 800 milhões. Bisignani
acha que as companhias
latinas deverão repetir este
mesmo resultado em 2010,
ficando atrás apenas das
empresas da Ásia-Pacífico,
que deverão lucrar US$ 900
milhões. O único mercado
que hoje destoa desse cenário é o México, que vive um problema de oferta
excessiva. Isso ocorre porque o mercado
mexicano é muito atrelado ao norteamericano, e a crise do transporte aéreo afetou bastante os Estados Unidos.
A companhia Mexicana de Aviación,
u m a das maiores daquele país, já acusou o golpe e recentemente declarou
concordata.

MAIS JOVENS
O estudo elaborado pela Airbus sobre
o mercado latino-americano aponta
outros fatores que deverão favorecer a
expansão do transporte aéreo na região.
Um deles é o fato de a América Latina
operar u m a das frotas mais jovens do

mundo, com idade média de
10,6 anos, contra u m a média de 16,6 anos registrada
em 1996. Isso se traduz em
m a i o r nível de segurança
e maior eficiência para as
c o m p a n h i a s . Além disso,
65% do tráfego intrarregional concentra-se em apenas
20 aeroportos, de um total de
286 existentes na região. Ou
seja, existe muito potencial
para a aviação se expandir.
Além disso, 75% da capacidade ofertada também está concentrada
em cinco países. O Brasil responde por
37% desse total, seguido por México
(18%), Colômbia (8%), Argentina (6%) e
Chile (4%).
A frota latino-americana de jatos
comerciais cresceu 22% desde 2000
e 61% dos voos intrarregionais têm
ocupação apropriada para jatos de 70 a
110 assentos, o que deve impulsionar o
mercado regional. Esse mesmo fenômeno já pode ser visto no Brasil. "Hoje há
mais potencial para nossos aviões no
Brasil, com a abertura de novas rotas
e a inserção de novos passageiros", diz
Mauro Kern, vice-presidente executivo
de Novos Projetos da Embraer. K e r n
acha que ainda há espaço para outras
empresas atuarem no país. "Existem
muitas cidades que são m a l atendidas",
reforça o vice-presidente da Embraer.
Outro exemplo da força do mercado regional é o fato de a A z u l Linhas
Aéreas ter comprado os 20 turboélices
ATR 72-600 em Farnborough. Com menor capacidade e menor consumo de
combustível, esses aviões começarão a
ser entregues no segundo semestre de
2011. "Vamos servir cidades do interior
paulista, pois temos u m a lista de 40
cidades que eram servidas por voos
regulares de turboélices e que agora não
recebem mais voos", comenta D a v i d
Neeleman, fundador e presidente do
Conselho de Administração da A z u l . Os
turboélices têm consumo mais eficiente
em viagens de até 800 km e a ideia da
A z u l é ligar grandes centros a cidades
de baixa densidade.

Fonte: América Economia, São Paulo, n. 392, p. 22-24, out. 2010.

