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O maior risco para o setor mun-
dial de aviação comercial não são
os efeitos do terrorismo, da guerra,
da Sars e da recessão econômica. É
o fato de que esses golpes, que aju-
daram a extinguir três empresas
aéreas nacionais e forçaram duas
empresas americanas à concorda-
ta, vão desviar a atenção das fra-
quezas inerentes da aviação civil
que eles agravaram. Como na crise
que acompanhou a primeira guer-
ra do Golfo Pérsico, muitas empre-
sas aéreas esperam uma breve re-
cuperação do tráfego e que alguns
anos catastróficos sejam sucedi-
dos por aviões mais cheios, passa-
geiros mais satisfeitos e o retorno
dos lucros. Mas os problemas do
setor são mais fundos — e mais an-
tigos — do que o trauma dos últi-
mos dois anos sugere Alan Mulally,
presidente executivo da Boeing
Commercial Airplane Group, assi-
nala que as empresas de aviação
não têm lucrado o suficiente para
cobrir o custo de seu capital nos úl-
timos 30 anos.

• A concentração na crise imediata
é compreensível. A IATA, associação
comercial do setor, reconhece que
US$ 30 bilhões foram perdidos des-
de 11 de setembro de 2001. Isso é
atribuído—sem surpresa—a fatores
sobre os quais o setor nada pode fa-
zer. As empresas aéreas dos EUA te-
rão de suportar um tráfego 17% me-
nor que o da última primavera (mar-
ço-junho), quando ele ficou 10%
abaixo do verificado na primavera
de 2001. Em rotas do Atlântico e do
Pacífico, eleja estava 25% mais baixo
que no ano anterior antes do surto
da Sars. As grandes companhias de
aviação americanas acumularam so-
zinhas dívidas de US$ 100 bilhões
para um valor de mercado combina-
do inferior a US$ 3 bilhões.
' É verdade que as últimas semanas
trouxeram sinais animadores. As
concessões que a American Airlines
arrancou de seus funcionários—em
cortes salariais e flexibilidade das
condições de trabalho — a salvaram
da concordata. A United Airlines,
embora em concordata, acertou no-
vos acordos sobre condições de tra-
balho na semana passada que pode-
rão se traduzir numa grande econo-
mia de custos. Mas essas respostas
sozinhas não bastam.

No momento em que se aproxi-
ma o centenário dos vôos a motor,
em dezembro, o setor que eles cria-
ram ainda é espantosamente primi-
tivo. A indústria automobilística for-
mada pouco depois de os Irmãos
Wright fazerem história é agora
uma indústria global dominada por
uma dúzia de empresas das quais
pelo menos a metade é bastante lu-
crativa. Mas a aviação comercial con-
siste de 267 empresas aéreas inter-
nacionais e outras 500 ou mais do-
mésticas. A maior empresa aérea do
mundo, American Airlines, detém

American Airlines escapou da concordata após acordos de cortes salariais e flexibilidade das condições de trabalho

meros 7% do mercado global, en-
quanto a maior fabricante automo-
tiva do mundo, a General Motors,
detém (junto com suas associadas)
cerca de um quarto do mercado
mundial de automóveis.

A aviação foi desregulada de ma-
neira incompleta e em dois merca-
dos somente: Estados Unidos e Eu-
ropa. Em todos os outros lugares, os
acordos entre governos ditam quem
voa e sob que regras. Estas visam pre-
servar empresas aéreas nacionais es-
tatais, mantidas mais por questões
de prestígio que por lucro. E várias
restrições ã propriedade estrangeira
impedem as fusões transnacionais
de empresas aéreas.

Nos EUA, as grandes empresas
aéreas com redes enfrentam bar-
reiras para sair, o que manteve
grandes demais suas redes de rotas.
Sindicatos resistindo a cortes de
empregos e parlamentares se
opondo ao fechamento de rotas
em seus territórios conspiram para
barrar mudanças. Companhias aé-
reas que dominam aeroportos cen-
trais domésticos exercem pressão
sobre os donos municipais desses
centros para eles manterem afasta-
dos os competidores. É como se a
GM pudesse proibir a venda de veí-
culos da Toyota em Michigan.

Na Europa, a liberalização está li-
mitada a acordos bilaterais que im-
pedem, por exemplo, que a British
Airways (BA) voe para os EUA saindo
de Frankfurt ou Paris, ou que a Luf-
thansa ofereça vôos transatlânticos
saindo do aeroporto de Heathrow,
em Londres. Para usar a analogia do
setor automotivo, é como se somen-
te carros Renault pudessem ser diri-
gidos em estradas francesas.

Assim, a Europa continua com
23 empresas aéreas nacionais
quando meia dúzia de empresas
mais fortes poderia bastar. A maio-
ria dos analistas acha que a Europa
logo terá apenas três grandes com-
panhias de aviação com redes glo-
bais — BA, Air France e Lufthansa.
Se o negócio da aviação fosse mais
racional, haveria um punhado de
companhias globais baseadas nos
EUA, com outras cinco ou seis na
Europa e Ásia.

Em aviação comercial, os otimis-
tas são aqueles para os quais as coi-

sas agora estão tão ruins que o setor
não tem outra escolha senão evoluir.
Frederick Reid, presidente da Delta
Air Lines, disse no começo deste ano
que os acontecimentos desde os ata-
ques de 11 de setembro são o equi-
valente a um choque de meteoro,
mudando o clima, criando uma es-
pécie de inverno nuclear e levando a
um "ciclo evolutivo comprimido".
Então, olhando o lado brilhante, o
setor poderia esperar cinco anos de
desenvolvimento acelerado?

As duas principais forças da mu-
dança, anteriores ao 11 de setem-
bro, são o avanço das empresas aé-
reas de baixo custo (LCC, na sigla
em inglês) e a maior transparência
das tarifas fornecidas pela inter-
net. Nenhuma delas desaparecerá.
Por isso, as grandes empresas aé-
reas não poderão mais extorquir
os viajantes de negócios como fize-
ram no fim dos anos 90. Na Euro-
pa, Ray Webster, o presidente exe-
cutivo da Easyjet, a maior LCC, ad-
mite que as LCCs vão abocanhar
metade do mercado europeu até
2010, quando hoje detêm menos
de 10% deste mercado.

Nos EUA, a sabedoria conven-
cional tem sido que as LCCs con-
servarão cerca de 25% do mercado.
A maioria das LCCs tem um mode-
lo de negócio baseado em cone-
xões de ponto a ponto entre cida-
des, partindo de aeroportos secun-
dários mais baratos. As empresas
de redes consolidam passageiros
em aeroportos centrais aumenta-
dos por raios que os ligam a mer-
cados menores. As LCCs enfrentam
uma grande ameaça a suas receitas
com seu serviço de ponto a ponto,
mas elas a reduzem oferecendo ta-
rifas muito baixas e voando com
aviões lotados. Suas redes simples
dispensam, por exemplo, manter
aviões caros estacionados na pista
de um aeroporto central para for-
necer conexões. Assim as LCCs
conseguem 50% mais de horas
voadas por dia de seus aviões do
que as empresas convencionais.

Agora os dois modelos estão co-
meçando a se misturar. As empre-
sas de redes estão aprendendo com
as LCCs a usar as reservas pela inter-
net para reduzir custos de distri-
buição. Elas também já imitam sua

estrutura dinâmica de preços, ven-
dendo assentos baratos com ante-
cipação e elevando o preço à medi-
da que o vôo vai enchendo. Mas as
LCCs, notadamente a AirTran (an-
tes a muito ridicularizada Valujet) e
a JetBlue, duas das jovens empresas
aéreas mais empreendedoras dos
EUA, estão adotando aspectos do
modelo da empresa de rede. A Air-
Tran, por exemplo, oferece uma ca-
bine de negócios separada (por
US$ 35 extras). AirTran, JetBlue e
Southwest Airlines também estão
começando a oferecer serviços
transcontínentais nos EUA, entran-
do num mercado dominado pelas
empresas de rede. Assim, as LCCs
também poderão capturar metade
do mercado americano.

Num front internacional mais
amplo, o maior desafio poderá
surgir dentro de um ano, quando a
União Européia assumir a respon-
sabilidade dos Estados membros
pelos acordos de tráfego aéreo. A
essa altura, haverá negociações di-
retas entre os gigantescos merca-
dos europeu e americano sobre a
liberalização completa, incluindo
o acesso mútuo irrestrito. Empre-
sas como a United, dos EUA, e BA,
da Grã-Bretanha, já estão fazendo
lobby nesse sentido esperando
criar uma espécie de mercado de
aviação comum transatlântico. O
prêmio para os americanos seria a
extinção das empresas aéreas na-
cionais estatais pouco econômicas
da Europa que distorcem a compe-
tição através do Atlântico. Para os
europeus, seria o acesso ao merca-
do americano — cerca de 50% das
viagens aéreas mundiais.

Junto com isso deveria vir a aboli-
ção de restrições à propriedade es-
trangeira. E se Europa e EUA fizerem
um pool em seus mercados aéreos, o
resto do mundo não teria outra es-
colha senão fazer a mesma coisa. As
fusões poderiam levar ã criação de
mais ou menos uma dúzia de em-
presas aéreas globais competindo
ferozmente, mas lucrativas: tal como
a indústria automobilística. Em su-
ma, haveria uma verdadeira globali-
zação do setor que foi parteiro da
globalização. E o cenário pessimis-
ta? Mais prejuízos. (Tradução de Cel-
so M. Paciornik)
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