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Estratégia é cautelosa, mas ganhou fôlego com crise da Varig. 
 
Ainda novata no mercado regular de vôos domésticos, a BRA Transportes Aéreos dá os últimos 
passos na preparação de sua estréia também nas linhas internacionais. Tudo indica que as 
primeiras decolagens com destino a Lisboa e a Madri vão ocorrer em meados do ano, afirma o 
presidente da companhia, Humberto Folegatti. Ele apresentou seus planos, na semana passada, à 
Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). A empresa já opera vôos charter para a Europa. Assim 
como fez em boa parte das rotas dentro do Brasil, pretende transformar uma parcela dos 
fretamentos em operações regulares. 
 
A estratégia das companhias brasileiras de reforçar a atuação em linhas internacionais é bastante 
cautelosa, mas vem ganhando fôlego timidamente com a crise da Varig. Essa iniciativa ainda não 
leva em conta a eventual paralisação da empresa da Fundação Ruben Berta. A Varig não tem 
como atender a demanda em alta nos vôos ao exterior, devido à falta de aviões; já as 
concorrentes estrangeiras estão limitadas pelos acordos firmados pelo governo brasileiro com 
outros países, que estabelecem um limite máximo de freqüências por semana. 
 
Como órgão regulador, a Anac já iniciou adaptações nos acordos bilaterais para acomodar as 
companhias que querem entrar nas linhas internacionais. A primeira mudança ocorreu com o 
Reino Unido. Antes, eram permitidos sete vôos semanais a uma companhia de cada país - no 
caso, Varig e British Airways. A revisão abriu espaço para sete novas freqüências de cada lado. 
Até o fim do ano, a expectativa do presidente da Anac, Milton Zuanazzi, a partir de conversas com 
as respectivas empresas, é que TAM e Virgin Atlantic comecem a operar a Londres-São Paulo ou 
Rio. 
 
De olho no amplo espaço livre que o acordo bilateral ainda reserva ao lado brasileiro, a BRA já 
obteve do antigo Departamento de Aviação Civil (DAC) a concessão para iniciar operações para 
Portugal e Espanha. Atualmente, a TAP tem muito mais vôos semanais do que a Varig. A 
concessão expirou no dia 28 de março, prazo em que as operações deveriam ter começado, mas 
deverá ser renovada. O atraso ocorreu por dificuldades da BRA em negociar a importação de um 
novo avião para fazer a linha, mas o contrato foi finalmente fechado. Será por meio de leasing de 
um 767 da arrendadora AAR - mesmo tipo de aeronave da qual a empresa já tem um modelo -, 
diz Folegatti. 
 
A BRA concluirá "em breve" os estudos de viabilidade para a definição exata da rota. Também 
precisará obter autorização da Anac para concretizar a importação da aeronave. Uma das idéias 
em análise é que o futuro vôo tenha partida de Brasília, com escala no Nordeste. "Entendemos 
que existe demanda para isso", revela o dono da empresa. Outras possibilidades são decolagens a 
partir de capitais nordestinas, como Salvador e Recife. A operação pode ser feita só três vezes por 
semana, mas a companhia não descarta fazer uma freqüência diária - isso depende das 
negociações em curso para a importação de mais quatro 767. 
 
Nesta semana, a BRA negociará, com o auxílio do governo brasileiro, a chamada "quinta 
liberdade" com autoridades portuguesas. Na linguagem do setor aéreo, "quinta liberdade" significa 
a permissão dada às companhias aéreas para que recolham passageiros nas paradas em outros 
países. De acordo com Folegatti, a Espanha já concordou com a embarcação, em aviões da BRA, 
de passageiros em Madri não apenas com destino ao Brasil, mas também a Lisboa. O objetivo de 
Folegatti é alcançar o mesmo acordo com Portugal, de modo que as aeronaves vindas do Brasil 
possam recolher passageiros portugueses e desembarcá-los em seguida, em Madri. 
 
 



Atualmente, com um único Boeing 767, a BRA já oferece fretamentos a cidades européias como 
Lisboa, Milão e Dusseldorf. Nas conversas mantidas com a Anac, Folegatti comunicou também os 
planos de trazer um novo investidor nacional à empresa aérea, até o fim do ano, e posteriormente 
abrir o capital da BRA. 
 
A Gol tem planos de reforçar as operações na América do Sul e iniciar vôos para Santiago, 
Caracas e Lima. O presidente da empresa, Constantino de Oliveira Jr., afirmou que a intenção é 
manter a participação de 7% a 8% das linhas internacionais na receita total da companhia. Ele 
descarta, por enquanto, a entrada em rotas mais longas, para os Estados Unidos ou para a 
Europa, que exigem aviões com maior autonomia que os modelos 737 da empresa. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 11 abr. 2006, Empresas / Serviços, p. B3. 
 


