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Aviação

Glauber Gonçalves / RIO

H orário de saída, pre-
visão de chegada e
número do portão
d e e m b a r q u e .

Além dessas informações,
que o passageiro já está acos-
tumado a checar nos painéis
dos aeroportos, projeto de lei
na Câmara dos Deputados
pretende instituir o “índice
de turbulência aérea”. Polêmi-
ca, a proposta do deputado fe-
deral Doutor Ubiali (PSB-SP)
é condenada pelo setor e divi-
de os passageiros.

Na avaliação de especialis-
tas, a obrigação de utilizar um
sistema desse tipo – que indi-
ca o nível de turbulência de
cada voo em uma escala de
um a cinco – vai elevar os cus-
tos das companhias aéreas,
que já operam com margem
bastante estreita.

Apesar de hoje as empresas
terem acesso a informações
meteorológicas que indicam
a probabilidade de turbulên-
cia, esses dados não são ex-

pressos em forma de índice.
Para a elaboração dos dados,

as aéreas teriam de investir mais
em tecnologia, o que pode pesar
especialmente para as compa-
nhias com frotas pequenas.
Mas, a preocupação é também
com as perdas comerciais que o
índice pode gerar. O temor é de
que os passageiros comecem a
rotular determinadas compa-
nhias de “turbulentas”, evitan-
do voar por elas.

Ubiali justifica o projeto afir-
mando que a divulgação do índi-
ce dará mais segurança aos
voos. “Um voo com turbulência
muito grande pode causar trans-
tornos a uma pessoa com síndro-
me de pânico. A pessoa perde o
controle, pode se levantar e pro-
vocar um acidente, colocando
as outras em risco”, diz.

Ele defende como justificável
o investimento e diz que, ao sa-
ber da probabilidade alta de tur-
bulência, o passageiro pode de-
sistir do voo.

Sem sentido. Para o Sindicato
Nacional das Empresas Aeroviá-

rias (Snea), o projeto é “sem sen-
tido”. O porta-voz do sindicato,
Jorge Honório, afirma que não
há tecnologia disponível para de-
terminar o índice de turbulên-
cia, já que as condições meteoro-
lógicas nas rotas variam muito.

“As companhias já cumprem
um ritual para deixar o passagei-
ro o mais informado possível, de
acordo com o que há hoje de tec-
nologia. Assim que sabe que vai
haver nuvens pesadas ou chuva
na rota, a empresa avisa que vai
ter de fazer desvio”, diz.

Prestes a embarcar do Rio pa-
ra Vitória, o médico José Raft, 63
anos, também não gostou da
ideia. “É um complicador”, diz,
apontando para a longa fila do
check-in. “Estou há dez dias fo-
ra de casa e tenho de voltar para
trabalhar. Se houver turbulên-
cia, vou ter de viajar de qualquer
forma”, declarou, ressaltando
que prefere não saber o índice
de turbulência.

Já a analista de sistemas Deni-
se Figueiredo, 42, aprovou a
ideia. “É interessante, porque
tem muita gente que tem medo,

pânico, o que não é o meu caso”,
disse. Acompanhada da filha de
cinco anos, ela disse que não de-
sistiria de voar, mesmo com pos-
sibilidade de turbulência forte.
“Não sou especialista, então se
as autoridades dizem que há con-
dições de voar, eu confio”, afir-

mou, antes de embarcar para
Campinas.

TAM, Gol e Webjet não quise-
ram comentar o assunto. Trip,
Azul, Avianca, Passaredo e NHT
não responderam até o fecha-
mento desta edição.

A Agência Nacional de Avia-

ção Civil (Anac) recebeu o
projeto, mas só vai se posicio-
nar depois de analisá-lo. A au-
tarquia também diz que, caso
seja realizada uma audiência
pública, está à disposição da
Câmara para participar das
discussões.

As presença das empresas
aéreas brasileiras no merca-
do internacional caiu nos últi-
mos anos, especialmente
com a crise da Varig e a poste-
rior compra da empresa pela
Gol. Após a aquisição, a com-
panhia aos poucos abando-
nou as rotas de longo curso
da Varig e ficou apenas com
voos para América do Sul e
Caribe. Hoje, apenas a TAM
tem voos para a Europa e os
Estados Unidos. Segundo
dados da Anac, no ano passa-
do as empresas estrangeiras
responderam por 70% da mo-
vimentação entre o Brasil e
os Estados Unidos e por 77%
das rotas para a Europa.

● Depois de alguns adiamentos,
a Azul lança em dezembro seu
sistema de televisão ao vivo a
bordo, por meio de uma parceria
com a operadora de TV via satéli-
te Sky. Os passageiros terão à
disposição 36 canais, sem co-
brança adicional. A empresa equi-
pa o primeiro jato da Embraer
com o sistema este ano, e deve
expandir o serviço para as de-
mais aeronaves da fabricante
brasileira nos meses seguintes.

O plano de oferecer televisão
ao vivo a bordo não é recente.
Porém, a necessidade de desen-
volver uma antena que se ade-
quasse às especificidades brasi-
leiras fez com que o projeto atra-
sasse, explica a Azul.

Ao contrário da concorrente
TAM, a Azul decidiu que não ofe-
recerá telefonia a bordo, pois ava-
lia que conversas ao celular du-
rante os voos podem incomodar
os demais clientes. No entanto, a
Azul ainda está avaliando a possi-
bilidade de dar acesso a e-mail e
a mensagens de texto (SMS).

Oferecer serviços a bordo dos
aviões tem sido uma preocupa-
ção das companhias aéreas. No
mês passado, a Gol, por exem-
plo, inaugurou seu serviço de en-
tretenimento a bordo. Por meio
de seus próprios dispositivos mó-
veis, os passageiros podem aces-
sar uma série de conteúdos.

A TAM começou a oferecer o
acesso à internet. Por enquanto,
esse serviço está disponível em
quatro voos. Mas o plano da com-
panhia é, até o fim deste ano, es-
tender o serviço para 30 voos,
incluindo toda a ponte aérea Rio-
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Azul estuda
voar para
o exterior
em 2012
Principal alvo seria a rota para a Argentina,
que esbarra em limitações de frequências

Empresa vai
oferecer TV ao
vivo nos aviões

Atuação tímida
no exterior

AVIÕES PODEM GANHAR
‘ÍNDICE DE TURBULÊNCIA’
Projeto em tramitação na Câmara desperta críticas do setor aéreo

Pânico. Para Denise Figueiredo, ideia do índice pode ser interessante para os passageiros
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A Azul está interessada em en-
trar no segmento internacio-
nal, com voos para a América
do Sul, disse ontem ao ‘Esta-
do’ o vice-presidente técnico-
operacional da companhia aé-
rea, Miguel Dau. Segundo o
executivo, a empresa está ana-
lisando diversos mercados na
região e deve tomar uma deci-
são ao longo de 2012, ano em
que completará seu quarto ani-
versário.

“A única coisa que temos em
mente é o mercado da América
do Sul. Temos estudado e acom-

panhado, mas ainda não há uma
decisão”, disse, ao ser pergunta-
do sobre a possibilidade de in-
gresso no segmento internacio-
nal. “Estamos olhando todas as
oportunidades. Depois da expe-
riência de Campinas, para nós tu-
do é possível”, declarou após par-
ticipar do XVII Fórum Interna-
cional de Logística, no Rio.

Hoje, Gol e TAM dominam o
mercado de voos para a América
do Sul e a Avianca (ex-Ocea-
nAir) tem uma participação mar-
ginal, apenas com voos para a Co-
lômbia. Nas rotas internacio-
nais operadas por empresas bra-
sileiras, incluindo outras regiões

do mundo, a TAM detém uma
fatia de 88% e a Gol responde
por 10,5%, enquanto a Avianca
não chega a 1,5%, de acordo com
dados da Agência Nacional de
Aviação Civil (Anac), referentes
a julho.

Conexão Buenos Aires. Embo-
ra Dau não tenha citado nenhum
país específico, as aéreas brasilei-
ras olham com atenção para as
rotas para a Argentina, conside-
radas promissoras. Apesar da al-
ta demanda por transporte aé-
reo entre o Brasil e o país vizi-
nho, a entrada de outras empre-
sas brasileiras nesse mercado
têm enfrentado um entrave: a ne-
gativa da concessão de mais fre-
quências pelas autoridades de
Buenos Aires.

Pelo acordo entre os dois paí-
ses, cada um dispõe de 133 fre-
quências semanais. As empresas
brasileiras já utilizaram toda a
sua cota, mas o fato é que há uma
demanda reprimida. O vizinho
do Mercosul vê na barreira a no-
vos voos às aéreas brasileiras
uma forma de criar uma reserva
de mercado para a estatal Aerolí-
neas Argentinas.

Responsável por renegociar o
acordo bilateral, a Anac tem en-
frentado dificuldades com os ne-
gociadores argentinos, mas se vê
com pouca munição para pres-
sioná-los. A autarquia pretende
voltar à carga este semestre para
tentar um acordo, aproveitando
o aumento do número de voos
pela Aerolíneas. O Itamaraty po-
de ser convidado a ajudar nas ne-

gociações.
Apesar dos entraves, o profes-

sor Respicio Espírito Santo, da
UFRJ, disse acreditar que a Azul
acabe partindo para o mercado
de voos internacionais para a Ar-
gentina no médio prazo.

“Vejo (a entrada nesse merca-
do) quase como uma obrigação
dentro do modelo de negócios
da empresa que já opera o domés-
tico. Acredito que a Azul entre,
no médio prazo”, disse. Ele le-
vanta dúvidas, no entanto, sobre

a lucratividade dessas rotas. “Há
uma concorrência muito forte.
Esse mercado se assemelha ao
segmento doméstico: o pessoal
faz um bate e volta muito rápi-
do”, explicou.

Enquanto não começa no seg-
mento internacional, a Azul
avança a passos largos no merca-
do interno. Dau estimou que es-
te mês a empresa já tenha alcan-
çado uma participação de 10%,
três meses antes de completar
três anos de operações. O execu-

tivo ressalta, no entanto, que a
companhia não está atrás de mar-
ket share, mas de rentabilidade.
“Estamos preocupados em ter
resultado”, disse.

A Azul recebe em outubro os
primeiros três aviões turboélice
ATR 72-600, de uma encomenda
de 30, com opção para mais 10.
Em 2012, chegam outros 9. Hoje,
a empresa opera com ATR
72-200 arrendados, que devem
ser todos devolvidos até setem-
bro do ano que vem.

Evandro Fadel / CURITIBA

O Ministério Público do Paraná,
por meio da Promotoria de Justi-

ça e Defesa do Consumidor de
Curitiba, instaurou um inquéri-
to civil para apurar possível práti-
ca de publicidade abusiva em um

anúncio do Fiat 500, também co-
nhecido como Cinquecento. A
promotora Cristina Corso Rua-
ro disse que, no entendimento
da entidade, uma frase dita pelo
ator Dustin Hoffmann na publi-
cidade levada ao ar em rádios se-
ria um incentivo ao consumidor
para agir de forma contrária à lei.

Na publicidade, primeiramen-
te a frase é dita em português e,
depois, o ator a repete em inglês:
“Você tem apenas uma chance
de escapar da polícia. Aqui está a
chave de meu Cinquecento”. “O
Código de Defesa do Consumi-
dor é claro ao considerar isso
abusivo”, salientou.

Segundo a promotora, está
sendo desrespeitado o parágra-
fo 2.º do artigo 37 do código que,
entre outras questões, conside-
ra abusiva a publicidade que “se-
ja capaz de induzir o consumi-
dor a se comportar de forma pre-
judicial ou perigosa à sua saúde
ou segurança”.

Cristina disse ter enviado um
ofício sugerindo que a publicida-
de seja retirada imediatamente
do ar. Em nota, a Fiat disse “não
ter sido oficialmente comunica-
da da instauração de qualquer
processo ou procedimentos em
qualquer instância envolvendo a
publicidade do Cinquecento”.
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