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Frota. Azul receberá
novos aviões em outubro
e no ano que vem

Azul estuda
voar para
o exterior
em 2012
Principal alvo seria a rota para a Argentina,
que esbarra em limitações de frequências
Glauber Gonçalves / RIO

A Azul está interessada em entrar no segmento internacional, com voos para a América
do Sul, disse ontem ao ‘Estado’ o vice-presidente técnicooperacional da companhia aérea, Miguel Dau. Segundo o
executivo, a empresa está analisando diversos mercados na
região e deve tomar uma decisão ao longo de 2012, ano em
que completará seu quarto aniversário.
“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 perguntado sobre a possibilidade de ingresso no segmento internacional. “Estamos olhando todas as
oportunidades. Depois da experiênciadeCampinas,paranóstudoépossível”,declarouapósparticipar do XVII Fórum Internacional de Logística, no Rio.
Hoje, Gol e TAM dominam o
mercado de voos para a América
do Sul e a Avianca (ex-OceanAir)temumaparticipaçãomarginal,apenascomvoosparaaColômbia. Nas rotas internacionais operadas por empresas brasileiras, 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. Embora Dau não tenha citado nenhum
paísespecífico,asaéreasbrasileiras olham com atenção para as
rotas para a Argentina, consideradas promissoras. Apesar da alta demanda por transporte aéreo entre o Brasil e o país vizinho, a entrada de outras empresas brasileiras nesse mercado
têmenfrentadoumentrave:anegativa da concessão de mais frequências pelas autoridades de
Buenos Aires.
Pelo acordo entre os dois países, cada um dispõe de 133 frequências 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 novos voos às aéreas brasileiras
uma forma de criar uma reserva
demercado para a estatal Aerolíneas Argentinas.
Responsável por renegociar o
acordo bilateral, a Anac tem enfrentadodificuldadescom osnegociadoresargentinos, mas se vê
com pouca munição para pressioná-los. A autarquia pretende
voltar à carga este semestre para
tentar um acordo, aproveitando
o aumento do número de voos
pela Aerolíneas. O Itamaraty podeser convidado a ajudar nas ne-

Empresa vai
oferecer TV ao
vivo nos aviões
a Azul lança em dezembro seu
sistema de televisão ao vivo a
bordo, por meio de uma parceria
com a operadora de TV via satélite Sky. Os passageiros terão à
disposição 36 canais, sem cobrança adicional. A empresa equipa o primeiro jato da Embraer
com o sistema este ano, e deve
expandir o serviço para as demais aeronaves da fabricante
brasileira nos meses seguintes.
O plano de oferecer televisão
ao vivo a bordo não é recente.
Porém, a necessidade de desenvolver uma antena que se adequasse às especificidades brasileiras fez com que o projeto atrasasse, explica a Azul.

Ao contrário da concorrente
TAM, a Azul decidiu que não oferecerá telefonia a bordo, pois avalia que conversas ao celular durante os voos podem incomodar
os demais clientes. No entanto, a
Azul ainda está avaliando a possibilidade de dar acesso a e-mail e
a mensagens de texto (SMS).
Oferecer serviços a bordo dos
aviões tem sido uma preocupação das companhias aéreas. No
mês passado, a Gol, por exemplo, inaugurou seu serviço de entretenimento a bordo. Por meio
de seus próprios dispositivos móveis, os passageiros podem acessar 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 companhia é, até o fim deste ano, estender o serviço para 30 voos,
incluindo toda a ponte aérea RioSão Paulo. / G.G.

gociações.
Apesar dos entraves, o professor Respicio Espírito Santo, da
UFRJ, disse acreditar que a Azul
acabe partindo para o mercado
de voos internacionais para a Argentina no médio prazo.
“Vejo (a entrada nesse mercado) quase como uma obrigação
dentro do modelo de negócios
daempresaquejáoperaodoméstico. Acredito que a Azul entre,
no médio prazo”, disse. Ele levanta 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 rápido”, explicou.
Enquanto não começa no segmento internacional, a Azul
avança a passos largos no mercado interno. Dau estimou que este mês a empresa já tenha alcançado uma participação de 10%,
três meses antes de completar
três anos de operações. O execu-

● Depois de alguns adiamentos,
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Atuação tímida
no exterior
As presença das empresas
aéreas brasileiras no mercado internacional caiu nos últimos anos, especialmente
com a crise da Varig e a posterior compra da empresa pela
Gol. Após a aquisição, a companhia aos poucos abandonou 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 passado as empresas estrangeiras
responderam por 70% da movimentação entre o Brasil e
os Estados Unidos e por 77%
das rotas para a Europa.
tivo ressalta, no entanto, que a
companhianãoestáatrásdemarket share, mas de rentabilidade.
“Estamos preocupados em ter
resultado”, disse.
A Azul recebe em outubro os
primeiros três aviões turboélice
ATR72-600, 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 setembro do ano que vem.

Aviação
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AVIÕES PODEM GANHAR
‘ÍNDICE DE TURBULÊNCIA’
Projeto em tramitação na Câmara desperta críticas do setor aéreo
Glauber Gonçalves / RIO

H

oráriodesaída,previsão de chegada e
número do portão
de embarque.
Além dessas informações,
que o passageiro já está acostumado a checar nos painéis
dos aeroportos, projeto de lei
na Câmara dos Deputados
pretende instituir o “índice
deturbulênciaaérea”.Polêmica,a proposta do deputado federal Doutor Ubiali (PSB-SP)
é condenada pelo setor e divide os passageiros.
Na avaliação de especialistas, a obrigação de utilizar um
sistema desse tipo – que indica o nível de turbulência de
cada voo em uma escala de
um a cinco – vai elevar os custos 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 turbulência, 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 companhias 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 companhias de “turbulentas”, evitando voar por elas.
Ubiali justifica o projeto afirmando que a divulgação do índice dará mais segurança aos
voos. “Um voo com turbulência
muito grande pode causartranstornosauma pessoacom síndrome de pânico. A pessoa perde o
controle, pode se levantar e provocar um acidente, colocando
as outras em risco”, diz.
Ele defende como justificável
o investimento e diz que, ao saber da probabilidade alta de turbulência, o passageiro pode desistir do voo.
Sem sentido. Para o Sindicato
Nacional das Empresas Aeroviá-

MP do Paraná questiona
publicidade do Fiat Cinquecento
Evandro Fadel / CURITIBA

O Ministério Público do Paraná,
pormeioda PromotoriadeJusti-

ça e Defesa do Consumidor de
Curitiba, instaurou um inquéritocivilparaapurarpossívelpráticade publicidade abusiva emum

rias(Snea), o projetoé “semsentido”. O porta-voz do sindicato,
Jorge Honório, afirma que não
hátecnologia disponívelparadeterminar o índice de turbulência, já que ascondições meteorológicas nas rotas variam muito.
“As companhias já cumprem
um ritual para deixar o passageiro o mais informado possível, de
acordo com o que há hoje de tecnologia. 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 para 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 fora de casa e tenho de voltar para
trabalhar. Se houver turbulência, vou ter de viajar de qualquer
forma”, declarou, ressaltando
que prefere não saber o índice
de turbulência.
Já a analista de sistemas Denise Figueiredo, 42, aprovou a
ideia. “É interessante, porque
tem muita gente que tem medo,

anúnciodoFiat500, tambémconhecido como Cinquecento. A
promotora Cristina Corso Ruaro disse que, no entendimento
da entidade, uma frase dita pelo
ator Dustin Hoffmann na publicidade levada ao ar em rádios seria um incentivo ao consumidor
para agir de forma contrária à lei.

Pânico. Para Denise Figueiredo, ideia do índice pode ser interessante para os passageiros
pânico, o que não é o meu caso”,
disse. Acompanhada da filha de
cinco anos, ela disse que não desistiriade voar, mesmo compossibilidade de turbulência forte.
“Não sou especialista, então se
asautoridadesdizemquehá condições de voar, eu confio”, afir-

mou, antes de embarcar para
Campinas.
TAM, Gol e Webjet não quiseram comentar o assunto. Trip,
Azul, Avianca, Passaredo e NHT
não responderam até o fechamento desta edição.
A Agência Nacional de Avia-

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

Napublicidade,primeiramente 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 Consumidor é claro ao considerar isso
abusivo”, salientou.

Segundo a promotora, está
sendo desrespeitado o parágrafo 2.º do artigo 37 do código que,
entre outras questões, considera abusiva a publicidade que “seja capaz de induzir o consumidor a se comportarde forma prejudicial ou perigosa à sua saúde
ou segurança”.

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

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 14 set. 2011, Economia, p. B14.

