
Gol abre novo round na guerra das aéreas 
Roberto Manera 
  
Na semana em que as quatro maiores empresas aéreas domésticas anunciaram grandes reduções de tarifas em 
vôos noturnos, o Departamento de Aviação Civil (DAC) divulgou os dados de oferta de assentos e ocupação da 
aviação comercial brasileira nos meses de janeiro e fevereiro. Os números não confirmam a expectativa das 
empresas em dezembro passado, mas demonstram que elas voam com melhor aproveitamento do que o do 
mesmo período do ano passado, quando navegavam em plena crise deflagrada pelos atentados terroristas de 
setembro de 2001, em Nova York, e agravada pela acentuada queda da renda brasileira.  
 
A força dos descontos 
 
Liderando o aumento da taxa de ocupação (assentos/km oferecidos x passageiro/km pago transportado) 
aparece a Gol Linhas Aéreas, que em janeiro e fevereiro de . 2003 voara com taxa de ocupação de 52,4%, com 
552,710 milhões de assentos/km oferecidos e 289,689 milhões de passageiros/km pagos transportados e 
evoluiu para um coeficiente de 77%, oferecendo 669,697 milhões de assentos/km oferecidos e 515,395 milhões 
de passageiros/km transportados.  
 
A segunda melhor evolução foi da TAM, que passou de uma taxa de ocupação de 51,1% nos dois primeiros 
meses do ano passado para 59,4% este ano. A empresa paulista também consolidou no período a liderança 
absoluta do setor doméstico, oferecendo 1 bilhão, 120 milhões, 458 mil assentos/km e transportando 665,285 
milhões de passageiros/km. A Varig, que desde o início do ano passado mantém um acordo operacional de 
compartilhamento de vôos com a TAM, encolheu um pouco na oferta, mas cresceu na taxa de ocupação de seus 
vôos, de 58,3% nos dois primeiros meses do ano passado para 61,9% no mesmo período deste ano. Os 
números mostram que o acordo operacional beneficiou as duas empresas, e explica sua disposição de 
abandonar antigos planos de fusão para apurar o acordo.  
 
Já a Vasp, apesar de ter aumentado em 4% a oferta, perdeu 3,34% na taxa de ocupação. De 453,696 milhões 
de assentos/km oferecidos e 274,407 milhões de passageiros/km transportados no período em 2003, passou a 
471,856 milhões de assentos/km oferecidos e 265,243 milhões de passageiros/km transportados no período 
deste ano.  
 
Bloqueio na defesa 
 
Os últimos movimentos das companhias indicam que a Vasp, a TAM e Varig estão empenhadas em não ceder 
mais espaço à Gol, acompanhando a companhia da família Constantino nos descontos das tarifas de vôos 
noturnos, adotados pela Gol no final do ano passado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Transporte aéreo regular  
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Gol  1,163,338 678.172  58 1.402.447 1,094,417  78 20,6  61,4  15,49  19,64  16,13  23,62  
Meta  9.571 5.787  60 10.849 6.950  64 13,4  20,1  0,13  0,15  0,14  0,15  
Oceanair  5.997 2.663  44 24.472 9.161  37 308,1  244,0  0,08  0,34  0,06  0,20  
Pantanal  27.036 8.479  31 27.322 9.144  33 1,1  7,8  0,36  0,38  0,20  0,20  
Penta  2.620 1,877  72 2.495 1.877  75 -4,8  0,0  0,03  0,03  0,04  0,04  
Puma Air  1.359 894  66 3.829 2.205  58 181,8  146,6  0,02  0,05  0,02  0,05  
Rico  18.173 11.834  65 55.189 32.755  59 203,7  176,8  0,24  0,77  0,28  0,71       
Tam  2.635,500 1.334.990  51 2.448.704 1.516,141  62 -7,1  13,6  35,09  34,30  31,75  32,72  
Tavaj   14.023 8.221  59 6.482 4.010  62 -53,8  -51,2  0,19  0,09  0,20  0,09  
Total  19.811 11.796  60 18.640 11,930  64 -5,9  1,1  0,26  0,26  0,28  0,26  
Trip  12.566 7.642  61 16.088 10.346  64 28,0  35,4  0,17  0,23  0,18  0,22  
Vasp  966.127 581.145  60 968.886 550.629  57 0,3  -5,3  12,86  13,57  13,82  11,88  
Grupo Varig  2.634,032 1.550.825  59 2.153.007 1.384,016  64 -18,3  -10,8  35,07  30,16  36,88  29,87  
Indústria  7.511.516 4.204.860  56 7,139.219 4.633.844  65 -5,0  10,2  100,00  100,00  100,00  100,00  

 
 

Continuação 
 
Primeiro Embraer 170 é entregue à Alitalia 
Virginia Silveira 
 
A Alitalia Express, braço regional do grupo Alitalia, concluiu o processo de duplicação de sua frota com a 
recebimento do primeiro jato Embraer 170, de 72 passageiros, em solenidade realizada ontem nas instalações 
da fabricante brasileira. Atualmente a companhia regional italiana conta com uma frota de 30 aeronaves, das 
quais 20 são modelos fabricados pela Embraer.  
 
O CEO da Alitalia, Massimmo Chieli, disse que os aviões de 70 lugares serão usados em rotas domésticas na 
Itália e também em viagens curtas, de duas horas a duas horas e meia, para outros países da Europa, como 
Alemanha, Suíça e Bélgica. O contrato da Alitalia com a Embraer envolve a compra de seis aeronaves firmes e 
mais seis opções.  
 
O avião entregue ontem será colocado em operação em meados de abril, com o nome de batismo Via Apia, em 
homenagem às principais rodovias de Roma. A previsão da Embraer é que quatro aviões sejam entregues para 
a Alitalia em 2004. O CEO da empresa disse que também já está avaliando a possibilidade de fazer uma 
aquisição futura de novas aeronaves da Embraer, mas que ainda não definiu se seriam os modelos de 70 
lugares ou o de 98 lugares. O Embraer 190 ainda está em processo de certificação e tinha seu primeiro teste 
em vôo marcado para acontecer hoje. A empresa informou que a data não estava confirmada.  
 
A nova família de jatos da Embraer conta com 245 encomendas firmes e 305 opções de compra. A produção do 
novo jato da empresa, prevista para acontecer em 2005, vai resultar na contratação de um adicional de 1000 
funcionários para a Embraer. Na semana passada a Embraer iniciou as entregas do modelo 170 para as 
companhias LOT Polish e US Airways. Em 2004 está prevista a entrega de 60 jatos Embraer 170.  
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