
A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



sado, essa diferença era 
ainda maior: 85,5% na 
Azul, contra 68,7% da 
média das companhias 
b r a s i l e i r a s em r o t a s 
domésticas. Na prática, 
isso significa que os jatos 
da Azul transportam, em 
média, 99 passageiros por 
voo (com 19 cade i ras 
vagas), enquanto as aero
naves maiores, com capaci
dade para 35 pessoas a mais, voam com 
39 assentos desocupados. "Esse cálcul o 
só é uma vantagem enquanto a taxa de 
ocupação das concorrentes for menor", 
disse Reis. "Pode se tornar uma desvan
tagem, no futuro, se TAM, Gol e Avianca, 
com aviões que comportam mais passa
geiros, conseguirem lotar seus voos, algo 
que não aconteceu ainda." 

Outro ponto fundamental na cartilha 
de Neeleman para o mercado brasileiro é 
o tempo que as aeronaves se mantêm no 
ar. Segundo o empresário, a frota da com
panhia passa 14 horas por dia voando, em 
média, graças a uma malha muito pulve-
r izada, focada em voos regionais . 
Existem, por exemplo, voossemescalade 
Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, a 
Sinop, em Mato Grosso, além de centenas 
de outras rotas em que a companhia 
opera sem concorrência. "Um jato nosso 
que sai de Campinas, no interior paulista, 
a principal base operacional da empresa, 
rumo a Fortaleza, por exemplo, pode pin
gar em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, 
Salvador e outros aeroportos menores, 
mantendo o avião cheio e por mais tempo 
em operação", detalha Neeleman. 

O modelo de operação da Azul não 
apenas a destaca entre as companhias 
aéreas brasileiras como também serve 
inspiração para várias companhias lá 
fora. Segundo a Embraer, as 14 horas diá-

rias de voo de cada avião 
fazem da Azul a número 
1 em eficiência de utili
zação das 900 aeronaves 
em operação em todo o 
mundo, à frente das 11 
horas médias da Austral, 
da Argentina, e das 10 
horas da Air Canada. 
"Não existe avião melhor 
ou pior do que o outro, 
mas existe avião adequa
do para cada tipo de operação, algo que o 
Neeleman sabe administrar como pou
cos", diz Luiz Sérgio Chiessi, diretor de 
inteligência de mercado de aviação da 
Embraer. "O grande segredo da Azul 
está na operação de aviões menores em 
rotas regionais, de menor densidade, 
enquanto a Gol e a TAM precisam voar 
em trechos de grande demanda para 
manter os aviões cheios." 

Estar focada em voos regionais, no 
entanto, é algo que exige da Azul um 
exercício constante de ajustes das 
rotas aéreas - algo que, frequente
mente, gera problemas com os clientes 
que já compram suas passagens. Para 
evitar que trechos onde não há demanda 
canibalizem a rentabilidade das rotas 
lucrativas, a companhia não hesita em 
cancelar voos a menos de uma semana da 

data da viagem. É o que ocorreu na últi
ma semana, por exemplo, com um voo da 
madrugada que partia de Campinas, no 
interior paulista, maior base operacional 
da empresa, para Ilhéus, na Bahia. "As 
companhias estão atacando em várias 
frentes para otimizar suas operações, 
seja com ajustes em suas rotas menos 
rentáveis e com um número menor de 
funcionários, seja com a redução dos 
custos operacionais nos aeroportos", diz 
o diretor do Ins t i tu to Brasileiro de 
Estudos Estratégicos e de Políticas 
Públicas em Transporte Aéreo (Cepta) 
Respício do Espírito Santo. "Esses ajus
tes podem gerar atritos." 

Apesar disso, a Azul tem índice de 
reclamação por atrasos, cancelamentos e 
mau atendimento menor do que as con
cor ren tes . Em outubro , segundo a 
Secre ta r ia da Justiça e Defesa do 
Consumidor, a empresa de Neeleman 
registrou um índice de reclamações de 
6%, atrás das líderes TAM e Gol, com 10% 
e 7%, respectivamente. Além disso, a 
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De volta à questão dos custos opera
cionais, a Azul tem a seu favor também a 
menor despesa com mão de obra. Em 
razão do número menor de passageiros 
por voo, são utilizados dois comissários 
por avião, além dos pilotos. Nos jatos de 
maior porte, seriam necessários de três a 
cinco comissários. O número de funcio
nários dentro dos voos, um comissário 
para cada 50 assentos, é um requisito de 
segurança para certificação da aeronave 
e está sujeito à fiscalização da Anac. 

O crescimento da Azul não ocorre 
apenas por mérito próprio, mas também 
pelas dificuldades das concorrentes de 
um setor que cruza céus turbulentos. As 
líderes TAM e Gol têm encolhido suas 
operações. A TAM, líder do mercado bra
sileiro, cortará funcionários a partir de 
fevereiro, reduzindo também em 7% a 
oferta de assentos e diminuindo a frota 

juízo de R$ 928 milhões. Já a Gol, pilotada 
pelo executivo Paulo Kakinoff desde 
junho, teve prejuízo de R$ 715 milhões no 
segundo trimestre. No caso das duas com
panhias, os fatores que levaram às perdas 
são os mesmos: a variação cambial, que 
encarece o combustível (houve desvalori
zação de 23% do real em relação ao dólar 
em 2012), e a alta do querosene. Este subiu, 
em reais, 33% desde janeiro. 

Segundo o presidente da TAM, Marco 
Antonio Bologna, a manobra que a 
empresa rascunha para 2013 faz parte de 
um processo de ajuste no mercado 
doméstico e de melhorias de seus mode
los de gestão. "A ordem é dar maior racio
nalidade à empresa e aprimoramento da 
disciplina de capacidade", disse Bologna 
à DINHEIRO. Traduzindo: colocar o 
máximo de passageiros por voo, priori
zando as rotas mais rentáveis. Ele não 

A batalha das companhias aéreas 
para reduzir custos e aumentar o índi
ce de ocupação dos voos tende a bene
ficiar o consumidor, que terá à disposi
ção cada vez mais promoções. No pri
meiro semestre, a tarifa média em voos 
nacionais ficou em R$ 272,64, valor 
36,2% menor em comparação ao cobra
do dez anos atrás - quando a tarifa cus
tava R$ 427,16, segundo a Anac. Para 
encher seus aviões e se manter mais 
tempo voando, as companhias lançaram 
descontos para o fim de ano com passa
gens a preço de ônibus - um voo da Azul, 
de Campinas para o Rio de Janeiro, está 
R$ 75,90, preço semelhante ao cobrado 
por TAM e Gol. Mais do que uma opor
tunidade para quem pretende viajar, a 
disputa entre as companhias, mais acir
rada com o crescimento da Azul, pre
nuncia algo de novo nos céus. 
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Text Box
Fonte: Istoé Dinheiro, São Paulo, ano 15, n. 789, p. 84-90, 21 nov. 2012.




