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Aviação Para reduzir custos, as companhias aéreas cortam vôos, desativam linhas e dividem 
aeronaves 
 
  
Em crise, as companhias de aviação no país concorrem cada vez menos por passageiros. A 
disputa, agora, é entre passageiros, que enfrentam transtornos nada triviais para voar. Entre Rio, 
São Paulo e Brasília, os vôos são mantidos nos horários de pico, depois, só Deus sabe. A 
concorrência pelo lugar no avião fez o presidente da Kroll do Brasil, Eduardo Sampaio, alterar sua 
rotina de trabalho. Sampaio, que voa cerca de quatro vezes por semana, costumava chegar ao 
aeroporto 25 minutos antes do horário marcado para o vôo. Agora, para evitar as longas filas do 
check in, prefere chegar com 50 minutos de antecedência. E o que fazer com todo o tempo de 
espera nos saguões? Sampaio carrega trabalho com ele. "Imprimo os relatórios e levo-os para ler 
no aeroporto". É o jeito, até porque em alguns dias a espera se alonga. Um dia desses, Sampaio 
chegou ao aeroporto em São Paulo ao meio-dia, mas só havia vôo para o Rio às 14h. Os demais 
vôos haviam sido cancelados. 
 
Cancelamento de vôos tem sido uma constante. As empresas não podem mais se dar ao luxo de 
voar sem passageiros. Dados do Departamento de Aviação Civil (DAC) mostram que, nos primeiro 
seis meses do ano, apenas 62% dos vôos programados pelas companhias foram cumpridos. O 
restante foi cancelado. No mesmo período de 2002, 89 a cada 100 vôos eram realizados. Ou seja, 
as companhias têm preferido voar menos, mas com aviões mais cheios. Segundo a Infraero, 
enquanto o número de pessoas transportadas caiu 9% de janeiro a maio deste ano, os pousos e 
decolagens caíram 15%. 
 
Depois da queda das torres gêmeas do World Trade Center, em Nova York, em 11 de setembro de 
2001, o serviço da aviação nunca mais foi o mesmo em parte alguma. A crise se aprofundou no 
Brasil, sim, mas teve início bem antes, na década de 1990, quando a Vasp foi privatizada e 
começou a concorrer por tarifas. Nessa mesma época, a TAM ganhou musculatura e apareceu 
com um diferencial no atendimento, com pontualidade e oferta de vôos. Com a estabilidade de 
preços e a crescente concorrência entre as companhias aéreas, a partir de meados da década, o 
país viu a mais feroz guerra de tarifas aéreas da sua história. Ganharam os passageiros. 
Embalados também por um dólar favorável, que fez o brasileiro médio se sentir rico, sacoleiros 
trocaram as rotas de ônibus para o Paraguai, para encher as malas em Miami. A primeira a não 
suportar o jogo pesado da concorrência foi a Transbrasil. A Vasp sobrevive graças a uma frota 
antiga, mas própria, e à contestação de débitos tributários. 
 
Nesse meio tempo, surgiu a Gol. A TAM e a Varig falam em casar e outras se namoram. E, para 
continuar no mercado, as companhias cortam os custos no osso. A ordem é reduzir vôos em rotas 
pouco rentáveis e enxugar outras freqüências fora do horário de pico. Neste ano, nove cidades 
deixaram de ser atendidas, segundo o DAC. Além disso, as agências de viagens calculam que a 
oferta de vôos para as cidades do interior de São Paulo caiu 90%. A TAM, por exemplo, não voa 
para Presidente Prudente, Araçatuba, Bauru e São José dos Campos desde o fim de 2002. 
 
Seis em cada dez passageiros que viajam de avião praticamente não têm escolha, pois o fazem a 
trabalho. O turismo de negócios responde por 60% do faturamento das companhias aéreas 
brasileiras, segundo o Fórum das Agências Especializadas em Contas Comerciais (Favecc). O 
engenheiro Ricardo Dalmolin sabe bem quanto custa essa redução no número de vôos. Mesmo 
tentando marcar uma viagem entre São Paulo e Joinville (SC) com cinco dias de antecedência, 
não conseguiu mais lugar. A saída foi pegar um avião para Navegantes (SC) e lá alugar um carro 
para chegar ao destino. Prejuízos? Dalmolin teve de adiar cada uma das reuniões em uma hora, 
para não falar no retorno. Já o presidente da consultoria hoteleira BSH, José Ernesto Marino Neto, 
resolveu não correr mais riscos de vôos atrasados ou cancelados. Prefere que os funcionários 



viajem um dia antes do compromisso - um procedimento mais seguro, que aumentou os custos 
de viagem da empresa em 50%. 
 
O perfil sócio-econômico e cultural do passageiro de avião no Brasil é um tanto diferente do de 
países desenvolvidos, até porque a concentração de renda no Brasil não permitiria nada muito 
diferente. Nos Estados Unidos, por exemplo, acontece de passageiros esperarem a noite toda por 
uma boa pechincha, num aeroporto. Um brasileiro acostumado a viajar de avião acharia que isso 
é coisa de rodoviária. A crise na aviação aproximou os dois modelos, sem mudar, entretanto, os 
passageiros, dizem especialistas do setor. 
 
Houve um tempo em que um comissário de bordo atendia no máximo 22 passageiros. Eram seis 
deles para um avião tipo 737, que acomoda 132 viajantes. Hoje, se cada um atender 30 
passageiros terá sorte. Há quatro comissários por vôo e as companhias só não reduziram para 
três por questões de segurança. Mas pelo menos um dado mostra bem o traço cultural que 
reveste o serviço aeroviário. Comissário no Brasil é equiparado ao aeronauta, como o piloto. Nos 
EUA, comissário filia-se ao sindicato dos garçons. 
 
A crise da aviação nacional, entretanto, não é apenas cosmética. O passageiro está insatisfeito 
porque não há vôos suficientes, é mais difícil de embarcar, o número de assentos destinados a 
programas de fidelidade tem sido reduzido e, ainda, o preço das passagens subiu. Não há humor 
que agüente. A reportagem do Valor ouviu passageiros, comissários, agentes de viagens e há 
reclamações de todo lado. 
 
O atendimento no solo e a bordo está ruim, sim. Mas há motivos, diz Marco Reina, diretor de 
fiscalização do Sindicato Nacional dos Aeronautas. Segundo Reina, o mau humor dos funcionários 
do setor decorre do clima de insegurança. "As pessoas não conseguem sorrir de forma artificial, 
até comida para comissários e pilotos tem faltado", afirma. Muitos benefícios, diz ele, foram 
cortados, como cesta básica e até o pagamento de hora extra. Peças do uniforme, que antes eram 
de graça, agora têm de ser pagas pelo funcionário, como meias, sapatos e malas. 
 
E as empresas vão cortando. Os programas de fidelidade também entraram na faca. Os assentos 
destinados para passageiros que acumularam pontos para viajar de graça estão mingüando. Os 
agrados a essa clientela fiel também. Pietro Aligis Schiavi, que o diga. Italiano, radicado no Brasil, 
Schiavi viaja para a Itália a negócios a cada 15 dias. Ele lembra com saudade do tempo em que 
seu cartão diamante da Varig lhe permitia pular da classe econômica para a executiva, com certa 
facilidade. Agora, só recebe o benefício quando acumula milhas suficientes. 
 
O rosário de reclamações não pára por aí. Em média, sete em cada dez passageiros que viajam de 
avião, voam pelo grupo Varig ou pela TAM. Pois, desde que as duas resolveram dividir as 
aeronaves para cortar custos, a vida desses passageiros ficou mais difícil. Quem ainda não ouviu 
um amigo contar que não conseguiu embarcar em um vôo embora o avião tivesse muitos lugares 
vazios? 
 
Um dia desses, o médico Marco Akerman perdeu o vôo das 7h para Brasília. Com a passagem da 
Varig, tentou voar TAM. Não houve acordo. A empresa só aceitaria se ele pagasse a diferença. 
Sua passagem promocional custou R$ 550, ida e volta. Pela TAM, o preço cheio era de R$ 917. Ele 
não aceitou. "Sobraram lugares no vôo que eu queria pegar, mas eles preferiram deixá-los vazios, 
não são nada flexíveis." A Akerman, restou a alternativa de pegar o vôo seguinte, às 15h, e 
perder parte do congresso do qual participaria. 
 
Histórias como a de Akerman repetem-se a cada vôo e não tem acordo mesmo. Afinal, uma 
companhia não ressarcirá o valor que o passageiro pagou pela passagem à outra, muito menos 
honrará o programa de fidelidade da outra, ainda que elas dividam a aeronave. 
 



Algo semelhante ocorre quando os comissários de bordo liberam os assentos dos números 
marcados. Cada uma das companhias em questão tem um sistema de reservas. A TAM usa o 
Amadeus e a Varig, o Sabre. E eles não conversam entre si. Assim, como não podem solucionar 
uma questão tecnológica, os comissários preferem não brigar contra a indiscutível lei da física que 
prega que dois corpos não podem ocupar um mesmo lugar no espaço. Eduardo Sampaio, da Kroll 
do Brasil, um habitué da ponte aérea, se incomoda com a marcação de assento de mentirinha. 
Mas, tem de se conformar com a liberação dos assentos. 
 
E quando a rota que o passageiro está habituado a fazer simplesmente não existe mais? Foi o que 
aconteceu com Viviene Bovério Gomes, gerente de desenvolvimento da Atlantica Hotels. Ela 
costumava voar para Presidente Prudente com a TAM. Não mais. Como descobriu a suspensão da 
rota num dia em que precisava viajar, acabou tomando um aviãozinho turbo hélice. "Foi uma 
verdadeira aventura. Morri de medo", conta. O temor foi tanto que, da próxima vez que tiver de ir 
de São Paulo à Presidente Prudente, Viviene pensa em voar até Londrina, no Paraná, e pegar um 
carro até o destino. 
 
Saindo a fusão das companhias, esse tipo de constrangimento deve acabar. Mas outros poderão 
surgir. O número de assentos pode continuar sendo reduzido. Afinal, a indústria está adequando a 
oferta à situação de crise internacional e tentando recuperar suas margens 
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