
Volta ao mundo por 48 dólares: até onde chegam os descontos dados pelas companhias 
aéreas?  
 
No momento em que mais duas grandes companhias áreas, Delta e Northwest, entram em 
processo de concordata, tudo indica que são as empresas que oferecem descontos as vencedoras 
da disputa pelos céus dos EUA. Southwest Airlines, Jetblue, Air Tran e outras companhias que 
operam com passagens de valores reduzidos devem abocanhar uma fatia ainda maior do mercado 
à custa de empresas mais antigas hoje sobrecarregadas de problemas. 
 
Contudo, não são apenas nos EUA que essas empresas desafiam as companhias aéreas 
tradicionais concorrendo ferozmente com elas. Também no México, Índia, China, Europa, entre 
outros, essas empresas já começam a decolar. Que tipo de concorrência enfrenta esse tipo de 
companhia, tanto em relação às empresas tradicionais quanto em relação a elas mesmas? E que 
obstáculos, sobretudo em países como a China, os governos e os órgãos reguladores colocam em 
seu caminho? 
 
Os EUA e Points South 
 
Nos EUA, as companhias que oferecem descontos nas passagens aéreas há anos tomaram a 
dianteira em relação às empresas tradicionais beneficiando-se de uma gestão mais ágil, com 
menor incidência de carga previdenciária além da disposição do consumidor  de abrir mão de 
certas regalias e facilidades em troca de tarifas mais baratas. Contudo, em última análise, 
segundo opinião de professores da Wharton e de analistas da indústria aérea, as companhias que 
oferecem bilhetes mais em conta — e que hoje controlam mais de 25% do mercado aéreo dos 
EUA — deverão enfrentar um excesso de lugares. E isso, diz a teoria, as obrigará a competir sem 
a vantagem de custo que as colocou na dianteira de suas rivais já constituídas. O resultado pode 
vir sob a forma de uma sacudida no mercado aéreo de passagens mais baratas. 
 
Agora é o momento certo de as empresas que operam com descontos entrar em ação, “porque os 
últimos acontecimentos ainda estão frescos, mas me preocupa o fato de que o histórico dessas 
novas companhias é pouco extenso”, explica W. Bruce Allen, professor de Negócios e de Políticas 
Públicas da Wharton.  
 
A Southwest Airlines, que desde 1972 nunca teve prejuízo, continua a ser a empresa a desbancar, 
segundo Allen. Mais antiga do que a recente safra de concorrentes do setor, a Southwest já teve 
de lidar com algumas dificuldades administrativas durante esses anos. Tais dificuldades — que 
compreendem desde altas nos preços do combustível até o envelhecimento do quadro de 
funcionários — sempre foram incomodaram as companhias aéreas tradicionais. A Southwest é “a 
que mais impressiona”, diz Allen. “Seus funcionários são sindicalizados, porém a empresa 
conservou seu espírito corporativo e uma atitude positiva diante dos desafios.” Além do mais, 
assinala Allen, a Southwest saiu-se bem inclusive quando decidiu competir em mercados maiores, 
rompendo com um modelo consagrado de negócios que sempre privilegiou cidades secundárias 
com vôos sem regalias.  
 
Lembrando a People Express 
 
Uma coisa é tomar mercado de companhias antigas sobrecarregadas de imposições dos sindicatos 
e de planos de pensão caros, outra coisa é continuar a crescer, diz Allen, que cita o caso da 
People Express, fundada em 1981, e cujas receitas anuais chegaram a um bilhão de dólares, mas 
que estava à beira da falência quando foi comprada pela Texas Air em 1986. “A People Express 
era a queridinha das escolas de negócios, porém cresceu rápido demais embalada por sonhos 
grandiosos, e acabou sufocada pelos maiorais do mercado.” Hoje, prossegue Allen, as grandes 
operadoras já não têm tanto cacife assim para aniquilar a nova concorrência. “Contudo, o que 
acontece quando as novatas se vêem oneradas pelo envelhecimento do seu quadro de pessoal, 
por aeronaves de manutenção cara e funcionários mais exigentes?” 



É possível que algumas das grandes empresas se reagrupem e arrostem o desafio representado 
pelas companhias que oferecem tarifas mais baratas. “Se as grandes companhias aéreas 
conseguirem reduzir despesas nas varas de falência, isto as deixaria em situação de equilíbrio 
com as concorrentes barateiras no quesito de preço, e continuariam a desfrutar de uma enorme 
variedade de rotas”, diz Allen. “O que vejo de bom na United? Pouca coisa”, acrescenta. “No 
entanto, ela me leva ao Pacífico e à Europa. Se a empresa adotasse um modelo mais enxuto e 
mais econômico eu me interessaria em utilizar seus serviços. Estou muito mais interessado em ir 
a Paris do que a Lubbock.”  
 
Além disso, resta ainda algum valor nos nomes de marcas tradicionais, como é o caso da United e 
da American. “Elas são uma espécie de símbolo”, diz Allen. Muitos passageiros não confiam 
inteiramente nas companhias de preços mais em conta e em seus pilotos jovens. “As pessoas 
querem um piloto grisalho.”  
 
De acordo com Elizabeth Bailey, professora de Negócios e Políticas Públicas da Wharton, as 
companhias aéreas aproveitaram-se da desregulamentação do setor e dos portões disponíveis nos 
aeroportos em razão do encolhimento das empresas tradicionais e do excesso de aeroportos 
disponíveis. As agruras por que passaram as companhias mais antigas também permitiram à nova 
concorrência boas barganhas na aquisição de aviões novos e usados, diz ela.  
 
O crescimento da aviação regional também foi conseqüência da evolução da tecnologia aérea, que 
permitiu a fabricação de aeronaves capazes de servir com maior eficiência os pequenos mercados. 
Jatos regionais de porte menor também se revelaram uma vantagem competitiva numa época em 
que os preços dos combustíveis estão em ascensão, observa Bailey. As companhias tradicionais 
não conseguiram passar adiante o custo mais elevado do combustível de aviação — um aumento 
de 48% só no ano passado — por causa da concorrência acirrada nos preços das passagens. 
Como possuem, em sua grande maioria, aviões maiores e mais antigos, as network carriers se 
viram novamente em desvantagem diante das empresas barateiras. Bailey prevê que, no longo 
prazo, haverá um número menor de network carriers, mas haverá também menos companhias 
trabalhando com tarifas mais baratas. “Creio que teremos duas ou três companhias tradicionais  e 
duas ou três operando com tarifas baixas”, diz ela.  
 
Foco no custo, e não nas receitas 
 
A diferença fundamental entre as companhias barateiras e as bem conhecidas empresas 
tradicionais é que estas se preocupam mais com a receita, enquanto as novatas se preocupam 
com o custo, observa Todd Sinai, professor de Bens Imóveis da Wharton e estudioso da indústria 
aérea. O sistema de chegadas e saídas de vôos centrado em uma única base obriga um número 
imenso de usuários a recorrer ao mesmo tempo a determinados aeroportos para o embarque em 
vôos de conexão. Como se tratava de um sistema conveniente para os passageiros, ele cresceu, 
porém obrigou as companhias aéreas a contratar um número grande de pessoal para cuidar das 
bagagens e da venda de bilhetes nas horas de pico. Quando o movimento diminuía, os 
funcionários ficavam ociosos.  
 
As novas empresas operam em rotas de ponto-a-ponto em mercados menores, obrigando os 
passageiros a se deslocarem em horários impróprios e a esperarem pela conexão. “A Southwest 
se preocupa mais com a redução dos custos do que com as receitas. A network carrier maximiza 
as receitas sem dar muita atenção aos custos”, observa Sinai. Agora, ambas estão em rota de 
convergência. A Southwest olha agora para as receitas e as companhias tradicionais, para o 
custo.” 
 
Nenhuma das duas estratégias é a melhor, diz. “A estratégia utilizada pela Southwest depende 
efetivamente de um mercado de pessoas que valorize pouco o seu tempo e que, por causa disso, 
está disposto a trocar esse tempo por um bilhete mais barato.  



Voar por uma companhia que é network carrier sacrifica menos o tempo do usuário — 
teoricamente, pelo menos—, porém implica um custo mais elevado da passagem.”  
 
Na medida em que os dois modelos convirjam, as companhias barateiras buscarão escolher a 
dedo as rotas de ponto-a-ponto mais lucrativas, como fez, por exemplo, a JetBlue com a bem-
sucedida Nova York-Los Angeles, observa Sinai. Ele destaca que os vôos da Southwest para 
Phoenix já começam a se parecer com o sistema de chegadas e partidas das companhias 
tradicionais, em que os passageiros fazem conexão para completar sua trajetória em direção a 
outros destinos. “Para onde a Southwest irá daqui para frente?”, Sinai pergunta. “As 
oportunidades de vôo entre os mercados secundário e terciário são limitadas. Em algum 
momento, a Southwest terá de explorar os grandes mercados se quiser continuar a se expandir.”  
 
Para Sinai, não está claro se há demanda suficiente para deslocar o sistema como um todo em 
direção a um modelo de baixo custo que opere de ponto-a-ponto. “É difícil dizer que rumo as 
coisas tomarão deste ponto em diante. Pode ser que haja cidades de porte grande o bastante 
para fazer do sistema de ponto-a-ponto a onda do futuro”, diz. “Ou talvez continuemos a conviver 
com o sistema clássico de chegadas e partidas em aeroportos de conexão. Não sabemos o que 
está por vir.”  
 
Outro fator difícil de mensurar é o grau de sucesso que as companhias de passagens mais em 
conta poderão alcançar nos diferentes ciclos econômicos, uma vez que a atual geração de 
empresas desse tipo cresceu muito no contexto de recessão do setor aéreo que se seguiu aos 
eventos de 11 de setembro. “Quando a demanda é relativamente baixa, as network carriers têm 
mais dificuldade em operar”, explica. “As companhias de baixo custo apresentam bom 
desempenho em situações em que a demanda se acha abaixo do nível [necessário] para o 
funcionamento das network carriers. O mais curioso, quando analisamos esse modelos, é que eles 
são bem-sucedidos em momentos diferentes.” 
 
Report card e companhias de baixo custo 
 
De todas as companhias que operam com bilhetes mais baratos, as que mais chances têm de 
sobreviver são a Southwest e a JetBlue, observa Terry Trippler, analista da cheapseats.com. Em 
Minneapolis, a Sun Country, de propriedade privada, também apresenta bom desempenho, ao 
passo que a Independence Air, sediada no aeroporto Dulles, em Washington, talvez seja a 
companhia de baixo custo menos competitiva de todas.  
 
A Air Tran, nota Trippler, concorre com êxito com a Jetblue na rota Atlanta-Los Angeles, o que 
talvez signifique que são boas suas chances de sobrevivência se houver uma chocalhada nesse 
mercado. A Spirit Airlines conseguiu abrir espaço na concorrência entre Northwest e Southwest 
em Detroit. 
 
A Frontier Airlines, de Denver, dependerá muito da capacidade de recuperação da United Airlines, 
acrescenta Trippler. Ao mesmo tempo, ele confere notas altas a USA3000, especializada em vôos 
de férias para o Caribe e a Flórida. A companhia tem evitado a concorrência acirrada com a 
utilização do aeroporto em St. Petersburg, na Flórida, enquanto os concorrentes se concentram 
em sua maior parte na vizinha Tampa.  
 
Trippler acredita que há possibilidade de fusão entre as companhias de baixo custo. Ele cita os 
casos da ATA e da Southwest, que formalizaram um code-sharing pelo qual os passageiros da 
Southwest podem embarcar para o Havaí e utilizar o aeroporto La Guardia, de Nova York, 
enquanto os passageiros da ATA podem agora viajar facilmente em direção aos portões da 
Southwest na Filadélfia e em Los Angeles. “A Southwest é quem manda”, diz Trippler. “Será 
interessante observar se  ela fará a proposta de aquisição.” 
 



Vale a pena observar também o processo de fusão da America West com a US Airways, diz 
Trippler. “É como se Davi adquirisse Golias.” Allen diz que é preocupante o fato de que as duas 
companhias se concentrarem em extremidades opostas do país com pouca coisa em comum. Não 
consigo detectar a sinergia que elas dizem existir. Se houvesse duplicidade de operações, elas 
poderiam economizar elevando o fator de carga, reduzindo o número de aeronaves em serviço e 
cortando custos, mas me parece que se trata de duas extremidades de um mesmo peso.” 
 
Os baby-boomers voam em direção à aposentadoria 
 
Helane Becker, analista do mercado aéreo da Benchmark Company, de Nova York, também prevê 
problemas para as companhias de baixo custo. “A indústria vai passar por uma sacudida”, diz 
Becker. “A capacidade disponível é grande demais para gente de menos disposta a viajar, e as 
tarifas estão num patamar muito baixo, o que não corresponde à realidade.”  
 
De acordo com Becker, não há muitas cidades em condições de arcar com o sistema de viagens 
de ponta-a-ponta a preços baixos; as que contam com esse tipo de serviço já estão 
comprometidas com a Southwest, JetBlue e com o que restou das companhias aéreas tradicionais. 
“Se você for recém-chegado a esse mercado, como a Air Tran, encontrará apenas alguns poucos 
mercados disponíveis. Não será possível fazer Erie, na Pensilvânia, com destino a Los Angeles. 
Você terá de fazer Chicago-Los Angeles, Nova York-São Francisco, ou Boston-Seattle. À medida 
que as novatas forem se expandindo, acabarão batendo de frente umas com as outras.”  
 
Becker diz que há um mercado relativamente virgem onde seria possível as barateiras crescerem 
— o Caribe. Quando a geração dos baby-boomers começar a se aposentar, talvez considere altos 
demais os preços das residências de verão na Flórida e em cidades costeiras dos EUA. “Se houver 
então grande disponibilidade de viagens aéreas a preços convidativos”, diz Becker, “por que não 
voar para o México? Para o Caribe?” 
 
Por enquanto, com exceção dos vôos da Virgin, de sir Ricahrd Branson, para Londres, as 
barateiras relutam em incursionar pelo exterior, em grande parte porque as rotas são caras; além 
do mais, os tratados de direitos de aterragem em aeroportos estrangeiros firmados pelos EUA 
favorecem ainda, em grande parte, as companhias tradicionais. “Elas acham que esse é o 
caminho a seguir, porque não há a concorrência das empresas de baixo custo”, observa Allen.  
 
Enquanto isso, as companhias que operam com custos mais baixos começam a florescer também 
em outras partes do mundo. Este ano, o governo mexicano colocou à venda duas companhias 
aéreas nacionais, a Aeroméxico e a Mexicana, e autorizou o início das operações de cinco 
companhias de baixo custo. Essas empresas provavelmente farão concorrência aos ônibus com 
trajetos longos. No Brasil, a Gol Linhas Aéreas Inteligentes conquistou um quarto do total de 
passageiros do segmento em quatro anos de operação.  
 
As companhias de baixo custo “emergem por toda parte”, da Austrália ao sudeste asiático, “onde 
os serviços das empresas tradicionais são simplesmente péssimos”, assinala Allen. Ele cita o caso 
da Air India, que trabalha com aeronaves antigas e funcionáiros desmotivados, como uma 
companhia vulnerável à concorrência. A Air Deccan (primeira empresa aérea de baixo custo da 
Índia), a Air Sahara e Jet Airways já começam a se preparar para conquistar parte do imenso 
mercado indiano, diz Allen, embora mencione a infra-estrutura precária dos aeroportos como uma 
das principais limitações para o crescimento das barateiras. “Há um bilhão de pessoas cuja renda 
deverá crescer e um sistema de transporte terrestre em péssimas condições.” 
 
Oportunidades e obstáculos na Europa 
 
 
 



Segundo Joseph Francesc Valls, professor da Escola de Negócios ESADE, em Barcelona, as 
companhias aéreas de baixo custo da Europa não diferem muito de suas contrapartes no resto do 
mundo, exceto por um aspecto em especial: as fronteiras na Europa são mais limitadas do que 
nos EUA e, conseqüentemente, “as companhias aéreas européias são mais nacionalistas”. Por 
outro lado, porém, elas utilizam o mesmo modelo de negócio das empresas americanas, “baseado 
na redução de custos e com a utilização da Internet como canal de vendas. Isto lhes permite 
adquirir um fluxo significativo de passageiros qualificados que se sentem atraídos pelas ofertas de 
preços com desconto a qualquer momento”. 
 
As companhias de baixo custo surgiram inicialmente nos EUA e na Europa depois da 
desregulamentação do antigo mercado aéreo nacional. na Europa, isso se deu durante o final dos 
anos 1990, a desregulamentação nos EUA aconteceu em 1978. “Surgiram diversas empresas 
dispostas a tirar proveito da oportunidade de atender às necessidades dos principais segmentos 
do mercado, bem como de nichos negligenciados pelas companhias tradicionais”, diz Valls, 
especialista em turismo. “Elas introduziram então o desconto nos preços.”  Essas novas 
companhias “estão se tornando mais visíveis nos segmentos de média e curta distância. Elas se 
valem de preços mais baixos para concorrer com companhias tradicionais e públicas.”  
 
No segmento de empresas aéreas que operam a custos mais baixos na Europa há três 
companhias principais: a Ryanair, pioneira no setor, transportou 24,6 milhões de passageiros no 
ano passado; a easyJet, com 24,3 milhões de passageiros, e a Air Berlin, que já transportou 
12,037 milhões de passageiros. Valls acrescenta um quarto competidor aos três citados: a Hapag-
Lloyd Express alemã. As três maiores empresas de baixo custo compartilham um pouco mais do 
que 50% do mercado de passagens aéreas mais baratas da Europa. No total, cerca de quatro 
dúzias de companhias aéreas participam da competição. De acordo com Valls, o mercado de baixo 
custo já passa por um processo de depuração. Prova disso foi a falência da italiana Volare, em 
2004.  
 
As grandes companhias estão “consolidando suas posições, ao passo que as pequenas estão 
desaparecendo porque não têm cacife suficiente para competir”, diz Valls acrescentando que não 
é fácil para os novos concorrentes trafegar pelo mercado por causa das enormes barreiras de 
entrada. A Vueling, uma empresa de baixo custo de Barcelona, é uma das concorrentes mais 
novas desse mercado, e sua entrada só foi possível “graças ao extraordinário volume de 
financiamento” que teve à retaguarda.  
 
No futuro, talvez testemunhemos pelo menos uma aquisição. Contudo, observa Valls, “é mais 
provável que as companhias aéreas tradicionais que vêm se reposicionando no mercado comprem 
as empresas de baixo custo ou criem outras. Elas poderão se converter em companhias 
tradicionais ao mesmo tempo em que ingressam no mercado de baixo custo com uma marca 
distinta”. Ao que tudo indica, a Iberia, tradicional empresa aérea espanhola, deverá pôr em 
prática essa estratégia.  
 
Valls acredita que haverá mudanças nos preços, tanto a curto quanto no médio prazo. “As 
empresas de baixo custo, que se empenharam imensamente para entrar no mercado, terão de 
aumentar até certo ponto os preços nos próximos quatro ou cinco anos, de forma bem 
semelhante ao que tiveram de fazer as companhias tradicionais quando baixaram seus preços.” 
Disso resultará um mercado que continuará a oferecer uma vasta gama de preços — altos, 
médios e baixos. “Algumas empresas atenderão a todos esses segmentos, recorrendo a diferentes 
marcas [para diferentes segmentos]. Ou então, elas se especializarão em apenas um”, 
acrescenta. 
 
Uma “lista negra” na UE 
 
 



Para Valls, as empresas tradicionais não deveriam concorrer exclusivamente com base no preço. 
“Isso é oq eu fazem as empresas de baixo custo, e é muito difícil tirar participação de mercado 
delas”, observa. “As companhias tradicionais deveriam se preocupar mais em disponibilizar 
serviços na Internet, e tentar atrair aqueles usuários da Web que adquirem passagens de baixo 
custo pela rede.” Além disso, diz ele, as empresas tradicionais “deveriam consolidar seus pontos 
fortes  por meio de estratégias de diferenciação e especialização”. Elas deveriam tirar proveito de 
sua longa experiência proporcionando aos clientes um serviço de alta qualidade. Essas empresas 
poderiam, por exemplo, reduzir o tempo de espera nos aeroportos e encurtar o tempo de espera 
no setor de bagagem. “As companhias aéreas estão perdendo a capacidade de gerar valor”, diz 
Valls em referência ao baixo volume de serviços de bordo.  
 
Além disso, as empresas aéreas têm diante de si uma grande quantidade de nuvens no horizonte 
que afeta a todas elas. Além da preocupação cada vez maior com os preços dos combustíveis, 
existe uma inquietação generalizada em relação aos vários acidentes ocorridos nos últimos meses, 
inclusive diversos com aviões de empresas de baixo custo. Por exemplo, o Boeing 737 da Helios 
Airways, do Chipre, explodiu próximo de Atenas, causando a morte de 121 passageiros. Um outro 
avião da Mandala Airlines, de Jacarta, colidiu na Indonésia, matando 131 pessoas. Essa série de 
eventos deixou em estado de alerta passageiros e funcionários da União Européia, que publicará 
uma ‘lista negra” de empresas consideradas perigosas no final de 2005 ou no início do ano que 
vem. As companhias cujos nomes aparecerem na lista ficarão proibidas de voar sobre o território 
dos 25 países da UE.  
 
As empresas aéreas de baixo custo da Europa procuraram se defender durante essa crise de 
confiança argumetando que nem todas as companhias do segmento são iguais. “As empresas de 
baixo custo européias não são iguais às de outros países”, disse Cristina Barnabé, diretora de 
Marketing da easyJet na Espanha e Portugal, ao jornal Expansión, o diário [espanhol] de notícias 
econômicas. Para Valls, no que se refere à segurança, não há razão para se fazer qualquer 
diferenciação com base na companhia aérea ou país de origem. “Quando o assunto é segurança, 
tudo é rigorosamente regulamentado”, diz. As companhias de baixo custo, em comparação com 
as tradicionais, cortaram pela metade o tempo necessário para lidar com a bagagem. As 
tradicionais precisam de 40 minutos no solo. Esse feito, porém, “não interfere em sua capacidade 
de lidar com os requisitos de segurança”.  
 
As perspectivas de crescimento das empresas de baixo custo continuam promissoras. Atualmente, 
40% de todos os passageiros europeus utilizam os serviços dessas empresas. Valls discorda da 
idéia de que somente quem tem pouco dinheiro recorre a essas companhias. As pessoas escolhem 
uma empresa com base nos horários de vôos e destino. Nada tem a ver com o montante de 
dinheiro a ser gasto com a companhia, diz. Na verdade, muitos executivo preferem os vôos mas 
baratos.  
 
Companhias aéreas de baixo custo na China: um jogo duro 
 
Nos próximos seis meses, a indústria aérea chinesa, que durante dez anos não registrou a 
entrada de nenhuma empresa nova, mostrou sinais súbitos de crescimento. Tês companhias 
privadas — Okay, Spring e Eagle — fizeram sua estréia no mercado. Foi ainda surpreendente o 
fato de que a Companhia Aérea Spring, de Xangai, tornou-se a primeira empresa aérea da China 
a oferecer passagens a “custos mais baratos”. No dia 18 de julho, quando a empresa iniciou suas 
atividades, o vôo de Xangai para Yantai foi comercializado a 199 iuanes (cerca de 24 dólares). A 
atitude da Spring — que pertence à Agência de Viagens Spring, de Xangai, a maior agência de 
viagens privada da China — provocou discussões na mídia sobre a venda de bilhetes com 
descontos. Em abril, a companhia aérea Asia, da Tailândia, inaugurou uma linha de vôos para a 
China a 99 iuanes (12 dólares) a passagem de Xiamen para Bancoc. Com isso, configurou-se o 
primeiro movimento de uma companhia aérea estrangeira no sentido de oferecer passagens a 
baixo custo.  
 



O vôo oferecido pela Spring é de 180 lugares, nenhum deles de primeira classe. Os passageiros 
têm direito a uma garrafa de água, porém as refeições não são gratuitas. A bagagem de mão não 
pode ultrapassar 15 quilos. O sistema de vendas de passagens não se acha interligado ao sistema 
de informações aéreas da China, é desenvolvido pela própria empresa, e a empresa planeja usar 
um tipo apenas de avião, o que facilita o treinamento dos pilotos e o serviço de manutenção — 
uma estratégia adotada também pela Southwest americana. Na verdade, a Spring adotou várias 
medidas utilizadas pela Southwest. O CEO da empresa, Ge Xuejing, calcula que tais medidas 
redundem em uma economia de 20% em custos totais para a empresa. Ao mesmo tempo, diz: 
“Se mantivermos um índice de capacidade de 85%, e o custo da passagem se estabilizar em um 
patamar de desconto de 50%, chegaremos ao ponto de equilíbrio.”  
 
Além disso, de acordo com informações fornecidas à imprensa durante o “Fórum Econômico 
Mundial”, em 24 de setembro, em Pequim, os CEOs de algumas das mais conhecidas companhias 
aéreas de baixo custo — entre elas a Asia Airline, o Easy Group, do Reino Unido, e a australiana 
Qantas — disseram que, em sua opinião, é hora de entrar no mercado chinês, e salientaram que 
nos países desenvolvidos, uma passagem aérea representa, em média, 0,5% da renda anual do 
passageiro, ao passo que na China esse índice atinge patamares de 10% a 15%. Isso é sinal de 
que há uma demanda elevada por serviços aéreos de baixo custo por parte dos consumidores 
chineses.  
 
De repente, os serviços aéreos a preços mais em conta tornaram-se o assunto do momento. Mas 
será que esse conceito seria bem-vindo na China? 
 
“Estamos decididos a ser uma companhia de baixo custo, e isso não é impossível”, disse Wang 
Zhenghua, presidente da Spring Travel, a repórteres por ocasião da inauguração da empresa. 
Contudo, Zhu Kai, ex-funcionário da Northwest Airlines americana e atual presidente da Eagle, 
pensa diferente. “Os vôos de baixo custo são um conceito equivocado”, disse. A expressão deveria 
“controle de custo, uma vez que toda companhia aérea precisa minimizar os custos incorridos.”  
 
Uma empresa aérea incorre em custos em áreas como a de aquisição e manutenção de 
aeronaves, pessoal, materiais, combustível e tarifas pagas aos aeroportos. Um volume substancial 
desses custos está sujeito a mudanças nos mercados internacionais. Por exemplo, todas as 
aeronaves são importadas dos EUA ou da Europa, e os preços dos combustíveis flutuam de acordo 
com os preços mundiais. A elevação dos preços do combustível já pressiona significativamente as 
companhias aéreas do mundo todo. A Southern Airlines, uma das três maiores companhias aéreas 
estatais da China, anunciou recentemente em seu relatório semestral que o aumento dos preços 
dos combustíveis provocou um salto nos custos operacionais. A companhia teve prejuízos de 843 
milhões de iuanes no primeiro semestre de 2005. Pelo mesmo motivo, a Eastern Airlines teve 
prejuízos de 410 milhões de iuanes.  
 
Ao mesmo tempo, os rígidos controles governamentais limitam a capacidade das companhias 
aéreas chinesas de reduzir custos. Como, por exemplo, a China Aviation Oil Holding Co. 
monopoliza o suprimento do querosene de aviação, as companhias aéreas chinesas se vêem 
obrigadas a pagar um preço mais elevado pelo combustível do que pagariam se o adquirissem no 
mercado internacional. Na região da Ásia-Pacífico, as tarifas cobradas pelos aeroportos 
domésticos da China são superiores às de quaisquer outros países, com exceção do Japão. O 
controle das rotas, que também é feito pelo governo, impede que as empresas ofereçam um 
número maior de vôos, e assim reduzir custos. Além disso, a Administração Geral da Aviação Civil 
da China possui restrições específicas para a contratação e demissão de pilotos. 
 
Os custos controlados pelas companhias aéreas representam cerca de 30% do total de custos. Em 
face da pouca flexibilidade existente e do ambiente operacional extremamente restrito, é muito 
difícil para as empresas de baixo custo competir com outras mais tradicionais e diferenciar seus 
serviços, observam analistas da indústria. 
 



Além do mais, acrescentam, outra característica importante da indústria aérea chinesa é que 70% 
do negócio dependem de 30% do mercado, que inclui Pequim, Xangai, Gaungzhou e uma dúzia de 
cidades de porte médio. É muito difícil para as companhias aéreas competir nesses mercados; 
contudo, a abertura de outros mercados depende não apenas da estratégia individual das 
empresas, mas também de políticas governamentais e da economia. 
Viagens aéreas: um luxo 
 
Uma vez que os chineses dispõem, em média, de menos de 800 dólares de renda, muitos deles 
ainda consideram as viagens aéreas um luxo. Em vista desses números, alguns economistas 
chineses acreditam que o valor elevado das passagens aéreas constitui o principal fator para a 
falta de passageiros. Contudo, para aqueles que voam, até que ponto os preços incomodam? Até 
que patamar os preços devem cair para atrair a demanda? Além disso, seriam as passagens o 
incentivo principal para a indústria aérea chinesa?  
 
Li Yi, editor da China Civil Aviation, disse a Knowledge@Wharton que, em 1997,quando o preço 
dos bilhetes caíram em todo o setor, o preço médio das passagens ficou em 40% a menos do que 
em 1996, ao passo que, em 1997, o prejuízo foi de mais de 20 bilhões de iuanes.  
 
Segundo especialistas da indústria, é possível tirar três conclusões com base nessas estatísticas: 
em primeiro lugar, pelo menos em 1997, os chineses não se mostravam tão sensíveis às 
mudanças de preços. Em segundo lugar, não basta diminuir o preço das passagens para mexer 
com o mercado. por fim, um decréscimo de 40% nos preços não basta para atrair os passageiros. 
 
As companhias aéreas chinesas começaram a deixar de ter prejuízos em 2001, quando tiveram 
lucros de 200 milhões de iuanes. De acordo com Li, “o desenvolvimento da indústria aérea 
chinesa é diretamente proporcional ao desenvolvimento da economia como um todo. A economia, 
de modo geral, entrou em uma fase de rápido desenvolvimento em 2001. Desde 2002, o volume 
de passageiros das empresas aéreas chinesas cresceu mais de 10% ao ano. Em 2004, elas se 
tornaram rentáveis. No primeiro semestre deste ano, a indústria teve prejuízo, devido em parte a 
políticas do governo e, em parte, à elevação dos preços dos combustíveis”. 
 
Li explica que o índice de passagens aéreas em relação à renda per capita limita as viagens 
aéreas na China. Sob essa ótica, diz ela, mesmo que as empresas aéreas façam o melhor ao seu 
alcance para baixar custos e os preços das passagens, mesmo assim não haverá um salto no 
número de passageiros se a renda se mantiver inalterada. 
 
O ano de 2004 foi um ano de recorde para a indústria aérea chinesa em termos de volume de 
transporte, que teve um salto de 35,3% no decorrer de 2003. Um total de 121 milhões de 
pessoas — ou um em cada dez chineses — utiliza o avião como meio de transporte, um total de 
38,1% em relação ao ano anterior. A exemplo de outros setores da economia chinesa, a indústria 
do transporte aéreo tornou-se uma das que mais crescem, atraindo a atenção de companhias 
aéreas do mundo todo.  
 
No final de julho, a Administração Geral da Aviação Civil da China estabeleceu regras para 
investimentos em companhias privadas com o objetivo de incentivar o fluxod e capital privado na 
indústria de transporte e assim quebrar o monopólio da China Aviation Oil Holding Co. Ao mesmo 
tempo, as empresas que atuam nessa indústria, bem como especialistas de universidades, pedem 
melhorias nos preços dos combustíveis, materiais, rotas aéreas e cronogramas de vôos.  
 
Alguns especialistas da indústria acreditam no advento de uma nova onda de companhias 
domésticas. As agências de viagens investem agora em companhias aéreas, e há companhias 
estrangeiras desejosas de competir no mercado chinês.  Diferentes fontes de capital trarão 
diferentes modelos de negócios, tornando mais dinâmico o mercado aeronáutico chinês, pelo 
menos é o que diz a teoria.  
 



Yu Jianjun, analista da indústria aérea da Central China Securities, disse que a 
Knowledge@wharton da China que as companhias aéreas de baixo custo poderão adotar 
estratégias próprias — tais como fazer negócios em mercados negligenciados por companhias 
tradicionais — e assim se diferenciar das demais. Enquanto isso, diz, a população da China e seu 
desenvolvimento econômico apontam para um futuro brilhante no segmento aéreo de baixo custo. 
 
Disponível em: <http://wharton.universia.net>. Acesso em 30 set. 2005. 


