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Aviação: Região representa 7% das vendas totais da fabricante europeia  
 
A Airbus anuncia hoje, durante o Paris Air Show, no Aeroporto de Le Bourget, a assinatura de 
dois contratos de vendas de 70 aeronaves do modelo A320 para duas companhias latino 
americanas, cujo nome não pôde ser antecipado por questões de sigilo. O valor do negócio, 
segundo o vice-presidente sênior da Airbus para a América Latina e Caribe, Rafael Alonso, é 
avaliado em US$ 6 bilhões.  
 
O Valor apurou que, do total, 20 pedidos foram feitos pela chilena LAN e incluem o A320 neo, 
nova versão do avião de médio alcance da Airbus, que permite uma economia de até 15% no 
consumo de combustível, com motores mais eficientes do que a versão anterior. A informação 
é de uma fonte do setor aéreo que acompanha a feira de aviação em Le Bourget.  
 
Como o preço de lista de cada A320 neo é de US$ 85 milhões, o pedido da LAN pode 
corresponder a um investimento de US$ 1,7 bilhão. A LAN está em processo de fusão com a 
TAM, mas a conclusão do negócio pode ir além do prazo estimado pelas duas companhias, já 
que o tribunal antitruste chileno (TDLC) está avaliando a negociação. No dia 6 de junho, o 
presidente da LAN, Enrique Cueto, revelou que o desfecho da fusão poderá ser estendido até 
março de 2012, caso a companhia tenha de recorrer à Corte Suprema do Chile. 
 
"Com estes dois novos pedidos, a Airbus consolida a sua liderança na região e já prevê fechar 
2011 com um recorde de vendas e entregas nos países da América Latina, onde já 
respondemos por mais de 60% dos aviões vendidos na faixa superior a 100 assentos", disse 
Alonso, um dos executivos que representa a Airbus no salão aeronáutico. Nos próximos 20 
anos, segundo ele, a região deverá absorver cerca de 2000 aeronaves, sendo 500 no mercado 
brasileiro. 
 
O executivo disse que 2011 está sendo considerado um excelente ano para os negócios da 
empresa na América Latina e a previsão é que sejam vendidos mais de 100 aviões, 
representando negócios da ordem de US$ 10 bilhões. Em 2010 a Airbus vendeu 75 aviões na 
região e faturou US$ 6 bilhões. "Somados, temos um total de 636 aviões vendidos na América 
Latina. O número também inclui os novos pedidos que serão anunciados amanhã (hoje)", 
comentou.  
 
O Brasil, diz o executivo, é o mercado mais importante na região e, por conta da economia 
estável e das previsões de crescimento da demanda, a companhia decidiu reativar seu 
escritório comercial, fechado há mais de 20 anos no Rio de Janeiro. "Já temos a decisão de 
abrir um novo escritório, desta vez em São Paulo, que ficará responsável por todas as 
atividades comerciais no Brasil e atenderá aos objetivos da companhia de reforçar a sua 
presença nesse mercado." 
 
A frota brasileira de aeronaves comerciais, segundo pesquisa de mercado global feita pela 
Airbus, também registrará crescimento de 139% até 2028, passando das atuais 248 para 592 
unidades em operação. Desse total, aproximadamente 365 aeronaves serão de corredor único, 
como o modelo A-320, o mais vendido na região; 136 aeronaves de dois corredores; além de 
nove aeronaves A380, entre outras. O volume de negócios é estimado em US$ 59,4 bilhões.  
 
Segundo estudo da Boeing, a América Latina também deverá registrar a segunda maior média 
de crescimento no tráfego aéreo mundial (número de passageiros transportados) até 2030, ou 
6,8% ao ano. O mercado latino só deve ficar atrás da região Ásia-Pacífico, com 7% ao ano). A 
média mundial está projetada em 5,1% por ano. 
 
Nos últimos cinco anos, de acordo com o vice-presidente da Airbus, a frota de aeronaves da 
companhia na região dobrou de tamanho. O número total de aeronaves em operação é de 
quase 400 e representa cerca de 60% da frota entregue na região. "O Brasil está crescendo 



mais de 10% ao ano e a América Latina representa 7% das vendas mundiais da Airbus, o 
quarto mercado, depois da Ásia, Europa e dos Estados Unidos".  
 
A TAM é hoje o maior cliente da Airbus no Hemisfério Sul, com 146 aeronaves em operação. 
Cliente desde 1998, a LAN Airlines já encomendou mais de 150 aeronaves de opera 74 
unidades em quatro países. A AviancaTaca opera 85 aeronaves da fabricante europeia e possui 
encomendas combinadas de 135 aeronaves. 
 
Azul acerta a compra de 10 aeronaves da ATR 
Daniela Fernandes  
 
A ATR, que afirma ser a líder mundial do setor de turboélices, anunciou ontem em Le Bourget 
a venda de dez aeronaves para a companhia brasileira Azul, em negócio estimado em US$ 227 
milhões. 
 
A operação torna concreta dez das 20 opções de compra do novo modelo ATR 72-600, que a 
Azul havia realizado em 2010, durante o salão de Farnborough, na Inglaterra. Na época, a 
companhia aérea havia anunciado a encomenda de 40 aviões, das quais 20 firmes e 20 opções 
de compra, em um contrato avaliado em US$ 850 milhões. 
 
A entrega dos primeiros aviões deverá começar em outubro. Philippo Bagnato, presidente da 
ATR, disse ao Valor que a Azul deverá receber este ano duas ou três aeronaves. O Brasil, onde 
Bagnato esteve há duas semanas, se tornou um mercado estratégico para a ATR e seus aviões 
com 50 a 74 lugares. A Trip já possui, com 30 aeronaves, a segunda maior frota de turboélices 
da empresa no mundo. 
 
Atualmente, há 50 aviões da ATR em operação no Brasil. Na América Latina, o número é de 
mais de 120. O continente representa 20% do carnê de encomendas da companhia, uma joint 
venture com partes iguais entre a italiana Alenia Aeronautica e o consórcio europeu EADS, 
holding controladora da Airbus. 
 
"O sucesso da Azul nos permite consolidar nossa presença no Brasil e América Latina. O Brasil 
é um dos mercados mais dinâmicos do mundo. Estamos convencidos de que será possível 
dobrar, no curto prazo, nossa frota no país", diz Bagnato. Ele baseia seus cálculos nas 
encomendas firmadas no ano passado e o que está "no forno", diz o presidente, referindo-se 
aos aviões que estão sendo construídos. "Não é um sonho dizer que o número atual de 
(aviões) ATR no Brasil vai dobrar muito em breve." 
 
Para a empresa, com sede em Toulouse, no sudoeste da França, 2011 marca definitivamente a 
retomada do setor.  
 
O construtor, no ano em que celebra seus 30 anos, anunciou 78 encomendas firmes e mais 32 
opções de compra desde o início de 2011, estimadas em 2,4 bilhões de euros. Cerca da 
metade dos negócios firmes foi realizado com novos clientes. O recorde precedente, de 2007, 
era, nesse mesmo período, de 53 encomendas firmes e 15 opções de compra. O estoque de 
encomendas, de 223 aviões (mais de € 5 bilhões), corresponde a mais de três anos de 
produção. 
 
Negócios superam US$ 40 bi em dois dias 
Cibelle Bouças  
 
Os maiores fabricantes mundiais de aeronaves, que participam da Paris Air Show - maior 
evento da área e considerado termômetro do desempenho do setor no ano - anunciaram nos 
dois primeiros dias de feira vendas de 377 aeronaves, superando US$ 40 bilhões. O bom 
desempenho de vendas foi apontado por expositores como sinal claro de que a recuperação da 
economia global está mais próxima do que esperavam os analistas.  
 
Por enquanto, a Airbus tem liderado as encomendas, com 263 aeronaves, somando US$ 26,1 
bilhões, de acordo com os preços de catálogo. Os valores das aeronaves são negociados 



contrato a contrato e o valor fechado com as empresas é mantido em sigilo. Entre os maiores 
compradores estão a empresa de leasing GE Capital Aviation Services (GECAS), que 
encomendou 60 aeronaves, a americana Air Lease Corporation e a escandinava SAS, com 30 
unidades, cada uma. A maioria das vendas foi de aeronaves da família A320, de aviões com 
um único corredor - modelo mais consumido pelo mercado. A companhia ainda fará três 
anúncios até amanhã. 
 
A Boeing, seu principal competidor, concentrou as vendas de aeronaves da família 747, de 
fuselagem larga e de preço mais alto. A companhia informou, na segunda-feira, que não havia 
decidido se lançaria uma versão totalmente nova do 737 - que compete diretamente com o 
A320 - ou se optaria por um modelo novo. A companhia recebeu nos dois primeiros dias 40 
pedidos, totalizando US$ 9,3 bilhões em encomendas, pelo valor de tabela. Entre os clientes 
estão a Norwegian Air Shuttle ASA (15 unidades), ALC (14 unidades) e a Qatar Airways (seis).  
 
De acordo com dados da Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA), a indústria 
global de aviação encerrou 2010 com lucro de US$ 18 bilhões, após prejuízo acumulado de 
US$ 26 bilhões em 2008 e 2009. E, para este ano, a expectativa seria de um lucro mais 
modesto, próximo a US$ 4 bilhões, como efeito das dificuldades econômicas em países da 
Europa e no Japão e do aumento de custos de produção. Entre os participantes da feira, 
circulam boatos de que muitos fabricantes estão reduzindo os preços para elevar as vendas e 
melhorar a performance com ganho de escala. Questionadas, as companhias se resumiram a 
dizer que o preço é negociado caso a caso. Em termos de demanda nas áreas de aviação civil e 
transporte de carga, a instituição prevê um incremento entre 4,4% e 5,5%. 
 
O presidente da francesa Bombardier, Steve Ridolfi, afirmou que a demanda está bastante 
aquecida principalmente entre os países emergentes, que têm feito mais investimentos para 
ampliar a oferta de voos, sobretudo os que fazem conexões com diferentes partes do 
continente. Essa demanda, segundo ele, cresce sobretudo em países da Ásia, mas também há 
procura de países da África e do Oriente Médio. "Há sinais claros de recuperação do mercado. 
Nas economias emergentes a demanda está bem forte e também começa a haver recuperação 
na Europa", afirmou. 
 
A Bombardier anunciou ontem um contrato com a suíça VistaJet para o fornecimento de dez 
aeronaves Global 8000, no valor total de aproximadamente US$ 650 milhões. Na segunda-
feira, a companhia recebeu encomenda de outras 10 aeronaves de uma empresa cujo nome foi 
mantido em sigilo. 
 
A Embraer anunciou na segunda-feira cinco contratos para venda de 39 aeronaves da família 
E-jets, com capacidade para 70 e 122 passageiros, por preço de catálogo de US$ 1,7 bilhão. A 
empresa informou ter opções de compra de outras 22 aeronaves, o que poderia elevar os 
negócios a US$ 2,6 bilhões. Não há previsão de novos anúncios na feira. A companhia foi uma 
das únicas que não levou aeronaves para demonstração.  
 
Ontem, o vice-presidente comercial da Embraer Defesa e Segurança, Orlando José Ferreira 
Neto, afirmou que estima vendas de até 40 aviões Super Tucano nos próximos seis meses. 
Atualmente, a empresa negocia a venda de 55 unidades para os EUA, o que permitiria a sua 
entrada no mercado americano militar. As vendas estão estimadas em até US$ 560 milhões. 
 
A expectativa é concluir a negociação entre julho e agosto, para entrega a partir de 2013. "A 
meta é produzir nos Estados Unidos. Hoje estamos negociando com fornecedores para que a 
fabricação seja feita lá", disse Ferreira. A empresa planeja produzir os aviões na Flórida.  
 



 
 

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 22 jun. 2011, Empresas, p. B9. 


