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RESUMO 

 

 

CAMILO PEREIRA, Ana Paula. Asas da centralidade em céus conhecidos: a dinâmica 

empresarial do setor de transporte aéreo no território brasileiro. 374f. Tese (Doutorado em 

Geografia Humana). Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de 

São Paulo, São Paulo, 2014 

 

 

O setor de transporte aéreo brasileiro apresenta uma dinamicidade socioespacial que está 

relacionada à atuação e às ações estratégicas desenvolvidas pelas companhias aéreas em 

múltiplas escalas territoriais. Este trabalho se propõe analisar e discutir as estratégias 

empresariais no setor de transporte aéreo brasileiro considerando as principais companhias do 

país, pois são essas que empreendem uma constante dinâmica a partir de ações estratégicas 

que promovem a concorrência e a competitividade, mas que também se consubstanciam por 

estratégias de cooperação. Ao analisar a reprodução do capital empresarial, este trabalho 

discute as estratégias de três das principais companhias aéreas brasileiras que concentram a 

maioria dos voos realizados no país, sendo: a TAM Linhas Aéreas, a GOL Linhas Aéreas 

Inteligentes e a AZUL Linhas Aéreas Brasileiras. Considerando a integração entre a dinâmica 

do capital e a dinâmica territorial, defendemos a tese de que há uma indissociabilidade na 

relação entre as ações do capital empresarial em determinados territórios e aeroportos que 

constituem o interesse das principais companhias aéreas brasileiras. O objetivo primordial das 

empresas aéreas é buscar e garantir um maior alcance do seu poder de atuação territorial. 

Assim, essas ações estratégias são desenvolvidas para obter e deter o domínio, a supremacia 

de expansão do poder territorial, daí a constante necessidade de se promover acordos e 

alianças com outras companhias. Diante dessa abordagem, somam-se elementos como: a 

concorrência, a competitividade, a cooperação, a distribuição das malhas aéreas e a definição 

dos principais hubs aeroportuários, as concessões de aeroportos à iniciativa privada e a 

participação e influência das ações do capital estrangeiro. Em síntese, esses elementos 

constituem um conjunto de referências para analisar e discutir as ações do capital empresarial 

integrada à busca por poder de atuação territorial. 

 

Palavras-chave: estratégias, capital empresarial, dinâmica territorial, setor de transporte 

aéreo brasileiro 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

CAMILO PEREIRA, Ana Paula. The wings of centrality in known skies:  entrepreneurial 

dynamics in the air transport sector on Brazilian territory. 374f. Tese (Doutorado em 

Geografia Humana). Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de 

São Paulo, São Paulo, 2014 

 

 

The Brazilian air transport sector has socio-spatial dynamics that are related to the 

performance and strategic actions developed by the airlines at multiple territorial levels. This 

study aims to analyze and discuss the business strategies in the Brazilian air transport sector 

considering the leading companies in the country, for these are the agents  that engage in a 

constant and relevant dynamic based on strategic actions that promote rivalry and 

competition, but that are also supported by cooperative strategies. By analyzing the 

reproduction of business capital, this work discusses the strategies of three Brazilian 

companies that operate most flights in the country, namely: TAM Linhas Aéreas, GOL Linhas 

Aéreas Inteligentes and AZUL Linhas Aéreas Brasileiras. Considering the integration 

between capital dynamics and territorial dynamics, we defend the thesis that there is an 

inseparable link between the effects of business capital and certain territories and airports, 

which constitute the fundamental interests of the main Brazilian airlines. The primary 

objective of these companies is to pursue and ensure an increase in their potential territorial 

range. As such, these strategic actions are developed to obtain and hold the command, the 

supremacy over the expansion of territorial power. It is this that gives rise to the constant need 

to promote agreements and alliances with other companies. This approach is supplemented by 

such elements as: rivalry, competition, cooperation, distribution of air networks, definition of 

the main airport hubs,  public concessions of airports to private companies, in addition to the 

participation and influence of foreign capital. In summary, these elements constitute a set of 

references to analyze and discuss the effects of business capital integrated with the search to 

control territorial range. 

 

Keywords: strategies, business capital, territorial dynamics. Brazilian air transport sector. 



RÉSUMÉ 

 

 

CAMILO PEREIRA, Ana Paula. Les ailes de la centralité dans les cieux connus: la 

dynamique des entreprises du secteur du transport aérien dans le territoire brésilien. 374f. 

Tese (Doutorado em Geografia Humana). Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 

da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014 

 

 

Le secteur du transport aérien brésilien présente une dynamique socio-spatiale qui est liée à la 

performance et aux actions stratégiques développées par les compagnies aériennes aux 

différentes échelles spatiales. Ce travail se propose d’analyser et de discuter des stratégies 

d'entreprises dans le secteur du transport aérien à partir de grandes entreprises dans le pays, 

puisque ces dernières mènent une dynamique constante d'actions stratégiques qui promeuvent 

la concurrence et la compétitivité, mais qui incarnent également des stratégies de coopération. 

En analysant la reproduction du capital de l'entreprise, ce travail examine les stratégies de 

trois des principales compagnies aériennes brésiliennes qui concentrent la majorité des vols 

effectués dans le pays : TAM Linhas Aéreas, GOL Linhas Aéreas Inteligentes et AZUL 

Linhas Aéreas Brasileiras. En considérant l'intégration entre la dynamique du capital et la 

dynamique des territoires, nous défendons la thèse selon laquelle il y a un lien indissociable 

entre les actions du capital des entreprises dans certains territoires et les aéroports qui 

constituent l'intérêt des principales compagnies aériennes brésiliennes. L'objectif principal des 

compagnies aériennes est celui de rechercher et de garantir une plus grande portée de son 

pouvoir d'action territoriale. Ainsi, ces actions stratégiques sont développées pour obtenir et 

détenir le domaine, la suprématie de l'expansion du pouvoir territorial, d'où vient la nécessité 

constante de promouvoir des accords et des alliances avec d'autres entreprises. À cette 

approche s'ajoutent d'autres éléments tels que : la concurrence, la compétitivité, la 

coopération, la distribution du réseau aérien et de la définition des grandes hubs 

aéroportuaires, les concessions aéroportuaires aux initiatives privées et la participation et 

l'influence des actions du capital étranger. En somme, ces éléments constituent un ensemble 

de références pour analyser et discuter des actions du capital des entreprises intégrées à la 

recherche de la puissance de l'action territoriale. 

 

Mots-clés: stratégies, capital d'entreprise, dynamiques territoriales, secteur du transport aérien 

brésilien 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE FIGURAS 

Figura 01: Estrutura para definição dos conceitos de concorrência e competitividade.................. 49 

Figura 02: Distribuição geográfica de receitas da LATAM Airlines Group (2012)......................... 90 

Figura 03: Formas clássicas de centralização do capital................................................................. 162 

Figura 04: Brasil - Composição do controle dos aeroportos concedidos........................................  289 

Figura 05: França - Publicidade da AIR FRANCE sobre a companhia aérea regional HOP!  
(2013)................................................................................................................................................ 336 

Figura 06: França - Malha aérea da companhia aérea HOP! (2013)............................................... 337 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE FOTOS 

Foto 01: Modelos e especificações de aviões utilizados pela TAM Linhas Aéreas (1990 - 

2012)............................................................................................................................................. 75 

Foto 02: São Paulo - Outdoor da companhia aérea AZUL Linhas Aéreas Brasileiras nas 
proximidades do Aeroporto de Guarulhos/Cumbica (2012)........................................................ 151 

Foto 03: São Paulo - Aeroporto de Congonhas (1960 e 2010) ................................................... 217 

Foto 04: Rio de Janeiro - Aeroporto Santos Dumont (1970 e 2010) .......................................... 230 

Foto 05: França - Avião Concorde exposto no Aeroporto Charles de Gaulle Paris/França 
(2013) .......................................................................................................................................... 305 

Foto 06: França - Outdoor da empresa aérea AIR FRANCE sobre a companhia aérea regional 

HOP! em Paris (2013) ................................................................................................................. 334 

Foto 07: França - Outdoor da empresa aérea AIR FRANCE sobre a companhia aérea regional 
HOP! em Rennes e Brest (2013) ................................................................................................. 336 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE GRÁFICOS 

Gráfico 01: Brasil - Quantidade de aviões e capacidade assentos por passageiro (pax) da 

companhia aérea TAM Linhas Aéreas (1991 - 2010) ................................................................. 74 

Gráfico 02: Brasil - Passageiros (pax) transportados em voos domésticos (1990 - 2013).......... 105 

Gráfico 03: Brasil - Passageiros (pax) transportados em voos internacionais pela TAM 

Linhas Aéreas (1997 - 2013) ....................................................................................................... 113 

Gráfico 04: Brasil - Passageiros (pax) transportados em voos domésticos pela GOL Linhas 

Aéreas Inteligentes (2001 - 2013) ............................................................................................... 136 

Gráfico 05: Brasil - Passageiros (pax) transportados em voos domésticos pela AZUL Linhas 

Aéreas Brasileiras (2008 - 2013) ................................................................................................. 153 

Gráfico 06: Brasil - Passageiros (pax) com origem/destino no Aeroporto de Viracopos (2000 

- 2013) ............................................................................................................................. ............ 154 

Gráfico 07: Brasil - Ligações aéreas diretas por aeroporto e empresa aérea (2013)................... 156 

Gráfico 08: Brasil e Mundo - Passageiros (pax) em rotas domésticas e internacionais nos 

principais aeroportos brasileiros (2013) ...................................................................................... 180 

Gráfico 09: Mundo - Movimentação operacional (embarque e desembarque) no Aeroporto de 

Guarulhos/Cumbica (2003 - 2013) .............................................................................................. 191 

Gráfico 10: Brasil - Percentual de participação por empresa aérea no total de passageiros 
transportados em voos domésticos no Aeroporto de Guarulhos/Cumbica (2013)....................... 193 

Gráfico 11: Brasil - Percentual de participação por empresa aérea no total de passageiros 

transportados em voos internacionais no Aeroporto de Guarulhos/Cumbica (2013)................... 198 

Gráfico 12: Brasil - Fluxo de cargas (doméstico e internacional) no Aeroporto de Viracopos 
(2005 - 2012) ............................................................................................................................... 205 

Gráfico 13: Brasil - Percentual de participação por empresa aérea no total de passageiros 

transportados em voos domésticos no Aeroporto de Viracopos/Campinas (2013)................. 207 

Gráfico 14: Brasil - Percentual de participação por empresa aérea no total de passageiros 

transportados em voos domésticos no Aeroporto de Congonhas (2013)..................................... 221 

Gráfico 15: Brasil - Passageiros na ponte-aérea Rio-São Paulo e outras ligações com 
origem/destino no Aeroporto Santos Dumont (2008 - 2013)....................................................... 228 

Gráfico 16: Brasil - Percentual de participação por empresa aérea no total de passageiros na 

ponte-aérea Rio-São Paulo (2013) ............................................................................................... 232 

Gráfico 17: Brasil - Passageiros (pax) transportados em voos nacionais no Aeroporto Galeão 
e no Aeroporto Santos Dumont (2008 - 2013)............................................................................. 233 

Gráfico 18: Brasil - Percentual de turistas estrangeiros por continente que chegam ao Rio de 

Janeiro pelo Aeroporto Internacional do Galeão (2011).............................................................. 238 



Gráfico 19: Brasil - Passageiros (pax) transportados em voos internacionais e nacionais no 

Aeroporto do Galeão (2008 - 2013) ............................................................................................ 241 

Gráfico 20: Brasil - Percentual de participação por empresa aérea no total de passageiros 
transportados em voos domésticos no Aeroporto Galeão (2013) ................................................ 242 

Gráfico 21: Brasil - Percentual de participação por empresa aérea no total de passageiros 

transportados em voos domésticos no Aeroporto de Brasília (2013) .......................................... 249 

Gráfico 22: Brasil - Percentual do total de passageiros transportados em voos internacionais 
nos Aeroportos de Brasília, Galeão, Guarulhos/Cumbica e Viracopos (2013)............................ 251 

Gráfico 23: Brasil - Percentual do total de passageiros em voos nacionais e internacionais no 

Aeroporto de Brasília (2008 - 2013)............................................................................................ 253 

Gráfico 24: Brasil - Passageiros (pax) em voos nacionais e internacionais (2003 - 2012).........  281 

Gráfico 25: Brasil - Movimentação operacional de aviões (2003 - 2012)................................. 282 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE MAPAS 

Mapa 01: Brasil - Malha aérea doméstica da companhia TAM Linhas Aéreas (2013) ................. 92 

Mapa 02: Mundo - Malha aérea internacional da companhia TAM Linhas Aéreas 
(2013)................................................................................................................................................ 93 

Mapa 03: Brasil - Malha aérea doméstica da companhia GOL Linhas Aéreas Inteligentes 

(2013) ....................................................................................................................... ........................ 125 

Mapa 04: Mundo - Malha aérea internacional da companhia GOL Linhas Aéreas Inteligentes 

(2013) ............................................................................................................................................... 126 

Mapa 05: Brasil - Malha aérea doméstica da companhia AZUL Linhas Aéreas Brasileiras 

(2013) ............................................................................................................................................... 158 

Coletânea de Mapas 01: Brasil - Fluxos de passageiros e ligações aéreas (2013).........................  188 

Mapa 06: Mundo - Países com companhias aéreas membro da STAR ALLIANCE (2013)............. 318 

Mapa 07: Mundo - Países com companhias aéreas membro da ONEWORLD (2013)....................  323 

Mapa 08: Mundo - Países com companhias aéreas membro da SKYTEAM (2013)........................ 326 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE QUADROS 

Quadro 01: Síntese referencial sobre os conceitos de concorrência e competitividade.................. 54 

Quadro 02: Síntese sobre os processos de centralização e concentração do capital....................... 63 

Quadro 03: Sistematização das principais estratégias da companhia TAM Linhas 

Aéreas.................................................................................................................... ........................... 95 

Quadro 04: Sistematização das principais estratégias da companhia GOL Linhas Aéreas 

Inteligentes............................................................................................................................. ........... 131 

Quadro 05: Sistematização das principais estratégias da companhia AZUL Linhas Aéreas 
Brasileiras...... ............................................................................................................................. ..... 165 

Quadro 06: Brasil - Companhias aéreas estrangeiras em operação no Aeroporto de 

Guarulhos/Cumbica (2014) ............................................................................................................. 194 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE TABELAS 

Tabela 01: Brasil - Evolução do tráfego de passageiros no Aeroporto de Congonhas (1941 - 
2010) ............................................................................................................................................ 216 

Tabela 02: Brasil - Número de passageiros nas principais rotas com origem/destino no 
Aeroporto de Congonhas (2008 - 2013) ...................................................................................... 225 

Tabela 03: Brasil - Preço médio da passagem aérea para o Aeroporto Santos Dumont e 
Aeroporto Galeão (2013) ............................................................................................................. 240 

Tabela 04: Brasil - Número de empresas aéreas (nacional e internacional) operantes por 
aeroporto (2010 e 2013) .............................................................................................................. 282 

Tabela 05: Brasil - Resultados financeiros por aeroporto em Reais (2010 - 2011)..................... 283 

Tabela 06: Brasil - Composição de outorga dos aeroportos brasileiros...................................... 286 

Tabela 07: Investimentos infraestruturais nos aeroportos concedidos (até a Copa de 2014)......  291 

Tabela 08: Mundo - Modelo, fabricante e quantidades de aeronaves utilizadas pelas 
principais empresas aéreas low cost europeias (2013)................................................................. 338 

Tabela 09: Mundo - Principais low cost/low fare em função do número de passageiros (2005 
e 2011) ......................................................................................................................................... 340 

 

 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE SIGLAS 

Abear Associação Brasileira das Empresas Aéreas 

Abetar Associação Brasileira das Empresas de Transporte Aéreo Regional 

ADR American Depositary Receipt 

Anac Agência Nacional da Aviação Civil 

AGS Aliança Estratégica Global 

Apro Acordo de Preservação de Reversibilidade da Operação 

BNDES Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

Cade Conselho Administrativo de Defesa Econômica 

CBA Código Brasileiro da Aeronáutica 

CCPAI Comissão Coordenadora de Projeto Aeroporto Internacional 

Conac Conferência Nacional da Aviação Comercial 

CVM Comissão de Valores Mobiliários 

DAC Departamento da Aviação Civil 

Daesp Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo 

Embraer  Empresa Brasileira de Aeronáutica 

Fapesp Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 

Fnac Fundo Nacional de Aviação Civil 

GMF Global Market Forecast 

Iata International Air Transport Association 

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IED Investimento Externo Direto 

Infraero  Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária 

Ipca  Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 

Ipea Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

NYSE New York Stock Exchange 

Pax Passageiros 

PIB Produto Interno Bruto 



PND Programa Nacional de Desestatização 

PPP Parceria Público-Privada 

Regic Região de Influência das Cidades  

RPK Passageiro Quilômetro Pago Transportado 

SAC Secretaria da Aviação Civil 

Selic Sistema Especial de Liquidação e de Custódia 

Sitar Sistemas Integrados de Transporte Aéreo Regional  

TEP TAM Empreendimentos e Participações 

UnB Universidade de Brasília 

VARIG Viação Aérea Rio Grandense 

VASP Viação Aérea São Paulo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUMÁRIO 

INTRODUÇÃO................................................................................................................. 23 

1. CONCORRÊNCIA, COMPETITIVIDADE E COOPERAÇÃO: O SETOR AÉREO 

BRASILEIRO SOB TURBULÊNCIA............................................................................... 43 

1.1. Concorrência e competitividade: uma interpretação conceitual...................................  44 

1.2. A caixa preta do setor de transporte aéreo: concorrência e competitividade...............  50 

1.3. Centralização, concentração do capital e cooperação: entre processos e 

estratégias............................................................................................................................ 59 

1.4. Território: a materialização da concorrência, da competitividade e da 

cooperação........................................................................................................................... 65 

2. O ALÇAR VOO DAS COMPANHIAS AÉREAS BRASILEIRAS: ENTRE 

ALTITUDE DE CRUZEIRO E  AÇÃO DA GRAVIDADE............................................. 69 

2.1. As estratégias do capital empresarial no setor de transporte aéreo brasileiro: um 

plano de voo inicial............................................................................................................. 70 

2.2. TAM Linhas Aéreas: de voos rasantes a muitos pés de altitude.................................. 71 

2.2.1. Da regulamentação à desregulamentação: a decolagem da TAM........................ 97 

2.3. GOL Linhas Aéreas Inteligentes: a via oposta............................................................. 114 

2.3.1. Área de turbulência: o estratégico duopólio e a criação da Anac......................... 134 

2.4. O anúncio de um novo céu "AZUL": o setor aéreo diante de uma estratégia 

inovativa e de diferenciação................................................................................................ 147 

2.5. Voando baixo: o segmento aéreo regional................................................................... 167 

3. AS ASAS DA CENTRALIDADE NA LÓGICA TERRITORIAL: UM VOO 

PANORÂMICO SOB OS CÉUS CONHECIDOS............................................................ 176 

3.1. Da disputa empresarial à disputa aeroportuária: uma nova decolagem....................... 177 

 3.1.1. As asas da centralidade: da particularidade aeroportuária à organização 

territorial dos fluxos aéreos............................................................................................ 182 

3.1.1.1 Um hub estratégico na América do Sul..................................................... 189 



3.1.1.2. Aeroporto de Viracopos: ressurgindo no céu........................................... 201 

3.1.1.3. Mudança de altitude: o Aeroporto de Congonhas.................................... 215 

3.1.1.4. A eterna e tradicional ponte-aérea: Santos Dumont-Congonhas............. 226 

3.1.1.5. Aeroporto do Rio de Janeiro/Galeão: a multifuncionalidade da fluidez 

aérea...................................................................................................................... 236 

3.1.1.6. Aeroporto de Brasília: a localização estratégica conduzindo os fluxos 

aéreos..................................................................................................................... 244 

4. USO CORPORATIVO OU PRIVATIZAÇÃO DO TERRITÓRIO: ENTRE 

POUSOS, DECOLAGENS E ARREMETIMENTOS...................................................... 255 

4.1. Infraestrutura, capital externo e concessões aeroportuárias no Brasil: a lógica 

capitalista de mercado......................................................................................................... 256 

4.2. De livres pousos e decolagens às restrições de slots: o peculiar sistema de gestão e 

de controle no setor aéreo brasileiro.................................................................................... 258 

4.3. Um novo plano de voo: o capital externo aterrissa no mercado de transporte aéreo 

brasileiro.............................................................................................................................. 265 

4.4. Mudança de rota: as concessões aeroportuárias tocam o solo brasileiro..................... 269 

4.5. O levantar voo da infraestrutura aeroportuária: as mudanças necessárias ao setor 

aéreo brasileiro......................................................................................................... 275 

4.6. Os complexos aeroportuários e a iniciativa privada: o céu não é de Brigadeiro.......... 284 

5. CEÚS SEM FRONTEIRAS: A INFLUÊNCIA DOS PARADIGMAS 

CONCORRENCIAIS E COMPETITIVOS DO SETOR AÉREO FRANCÊS................ 

 

293 

5.1. Rumo à França: as estratégias empresariais como vetor de análise de um 

benchmarking...................................................................................................................... 294 

5.2. O gradual processo de liberalização do transporte aéreo na Europa: novos 

horizontes............................................................................................................................ 296 

5.3. AIR FRANCE: as asas da Nação francesa.................................................................... 301 

5.4. Sistemas de alianças globais: a cooperação taxiando o setor aéreo mundial............... 311 

5.4.1. STAR ALLIANCE, ONEWORLD e SKYTEAM: despressurizando a 

concorrência e a competitividade................................................................................... 316 



5.5. HOP!: do plano do discurso ao plano de voo............................................................... 332 

CONCLUSÕES................................................................................................................... 345 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.............................................................................. 357 

ANEXOS............................................................................................................................. 369 

 

 



23 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

_____________________________ 

À primeira vista, parece que os transportes na terceira dimensão 
escapam a influência da Geografia, que, no considerar a circulação 
das massas econômicas, se afigura a atuar apenas à superfície do 
globo. 

 

(SILVA, Moacir M. F. Geografia dos transportes no Brasil. In: Revista Brasileira de 
Geografia. Brasília, jul-set, 1941: 589 - 606). 
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Antes de alçar voo é preciso cumprir a função do comandante do avião. Para se 

tornar um piloto profissional, é necessário, dentre outras exigências, acumular algumas horas 

de voos como forma de obter experiência, demonstrar conhecimento sobre a profissão que se 

busca exercer. Na busca desse objetivo, apresentamos aqui as primeiras horas de voos dessa 

pesquisa, para explicar e esclarecer seu desenvolvimento durante esses quatro anos de pousos 

e decolagens. 

A princípio, a identificação e análise das estratégias concorrenciais e de 

competitividade do setor de transporte aéreo brasileiro pareceram-nos um bom plano de voo 

inicial, e de fato constituiu nossa rota inaugural, como um pré-projeto de pesquisa. Mas, assim 

como os aviões (que são um modelo de aeronave de propulsão a motor) necessitam de 

grandezas vetoriais e escalares para manter a sustentação de seu peso no ar diante das 

mudanças atmosféricas (temperatura, pressão, massas de ar etc.), essa pesquisa também esteve 

envolta as suas intempéries que, em alguns momentos, nos forçou a mudar de rota, em outros, 

possibilitou visualizar céus de brigadeiro. 

Já nessas primeiras horas de voos, percebia-se que analisar as estratégias do 

capital empresarial se reduzia sobremaneira a uma análise meramente intrafirma relacionada à 

topologia das companhias aéreas e ainda abreviava a importância da Geografia e de seus 

conceitos e categorias de análise, essenciais para compreender a dinâmica que apresentamos 

sobre esse setor. Era necessário criar escalas e conexões, no sentido real, prático. A dinâmica 

do capital não se realizava isolada, nem teórica e nem empiricamente. 

Analisar a dinâmica do setor aéreo brasileiro transcendia o contexto de realizar 

uma pesquisa científica apenas como dado estatístico, de número de passageiros, voos, 

itinerantes etc., ainda que isso seja importante à nossa abordagem. Nesse sentido, novos 

elementos tornavam-se primordiais ao que se buscava abordar e reconhecer nesse setor. 

Alguns conceitos, processos, estratégias, categorias de análise começavam a participar das 

rotas dessa malha aérea, eram escalas necessárias estrategicamente, já não era mais singular, 

mas sim plural, eram, portanto, malhas aéreas extremamente dinâmicas. 

Os fixos, os fluxos
1
, as redes, a demanda e a oferta, as malhas se relacionavam, 

mas não se complementavam. Faltava um elemento aglutinador em todos os planos de voos e 

                                                
1 De acordo com Santos (1997: 77) "O espaço, é também e sempre, formado de fixos e de fluxos. Nós temos 

coisas fixas, fluxos que se originam dessas coisas fixas, fluxos que chegam a essas coisas fixas. Os fixos geram 

fluxos e os fluxos geram fixos." Nesse sentido, fixos e fluxos são entendidos com elementos que constituem o 

setor de transporte aéreo, fluxos enquanto ligação, circulação, movimento de pessoas e fixos como pontos fixos, 
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rotas que traçávamos. Foi nesse sentido que a compreensão da importância do "território" se 

fez presente em nossa abordagem. A dinâmica territorial se mostrou um elo fundamental para 

se analisar o setor de transporte aéreo no Brasil. Essa dinâmica territorial associada à 

dinâmica do capital permitiu-nos ocupar os assentos de nossa companhia aérea "Tese", 

somando-se a essa relação elementos como: a estratégia, a concorrência e competitividade, a 

centralização e concentração do capital, e fomentavam como isso um novo horizonte para 

nossa análise. 

Após compreender que essa conexão entre o capital e o território era inerente, as 

leituras, interpretações, análises e sistematizações de ideias não eram mais passíveis de 

entendimento se visualizadas separadamente, pois as dinâmicas do capital e do território são 

complementares no sentido das ações estratégicas das companhias aéreas brasileiras nas 

diferentes escalas territoriais de atuação. 

Esse dueto (capital - território) projetou-se no decorrer desse trabalho como nossa 

"ponte-aérea" e, mais precisamente, como nossa ponte-aérea brasileira, ou seja, a rota mais 

movimentada do Brasil. Em outras palavras, a cada reconhecimento de uma estratégia 

empresarial em dado aeroporto, cidade, região, país era necessário concebê-la diante da 

integração entre o capital e o território, uma vez que a estratégia criada pelo capital (mesmo 

quando parece imperceptível) tem um determinante territorial, as companhias aéreas visam 

por meio de suas ações estratégicas concorrerem e competirem por poder de atuar em 

diferentes territórios. 

Desse modo, avançamos no sentido de compreender que a dinâmica existente no 

setor de transporte aéreo brasileiro não se realiza enquanto um monoplano
2
. O próprio 

adjetivo "dinâmica" nos remete a entendê-lo em conjunto, ou seja, é relativo ao movimento e 

às forças que se modificam continuamente, que evolui; que pressupõe movimento, mudança e 

que envolve grande atividade, criatividade e agilidade, é, portanto diligente, ágil, criativo, 

empreendedor e indica processo ou mudança de estado (Dicionário Houaiss de Língua 

Portuguesa, 2009). 

                                                                                                                                                   
seja este um aeroporto ou uma simples pista de pouso, em outras palavras são os pontos que permitem interligar 
os fluxos. 

2 Monoplano: que é dotado de apenas uma superfície de sustentação (diz-se de avião ou planador) (Dicionário 

Houaiss de Língua Portuguesa, 2009). 
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 Nessa perspectiva, considerando que o óbvio precisa ser destacado, esta pesquisa 

tem como foco a relação entre a "dinâmica do capital e a dinâmica territorial" nos principais 

aeroportos brasileiros, daí a necessidade de se entender a "estratégia" e as "escalas 

territoriais" de atuação de cada companhia aérea, como produtos e produtoras dessa 

integração do capital - território. 

Como processo de compreensão dessa relação alguns elementos-chaves são 

essenciais, tais como a concorrência, a competitividade, a cooperação, os fluxos, os fixos, as 

redes, as malhas aéreas, a oferta e a demanda, as alianças que se constituem como balizadores 

permitindo-nos analisar como as estratégias e as escalas territoriais são definidas tendo como 

base a reprodução do capital em determinados territórios de interesse das empresas aéreas. 

 A escolha pelo setor aéreo brasileiro foi considerada a partir de dois principais 

fatores que nos impeliu nessa viagem de idas e voltas, escalas e conexões. O primeiro foi a 

realização de uma pesquisa de Mestrado sobre transporte aéreo regional com ênfase no Estado 

de São Paulo e; o segundo fator foi devido algumas peculiaridades do setor de transporte 

aéreo que demandavam uma abordagem em que o território de atuação das empresas aéreas 

não se constituísse como um dado secundário e de pouca relevância, pelo contrário, o 

território é o motor desse avião. 

Assim, mesmo invólucro as suas limitações, o setor de transporte aéreo brasileiro 

inquiria a importância do território, porque dentre os principais elementos que o perfazem 

todos se constituem explícita ou implicitamente pela presença do território. Considerando que 

o setor de transporte aéreo brasileiro destaca-se por: 

1. possuir, ainda que tacitamente, uma reserva de mercado no território brasileiro favorecida 

pelas ações do Estado; 

2. ser um setor alentado por grandes empresas aéreas que possuem estratégias que abrangem 

diferentes escalas de atuação, ou seja, regional, nacional e internacional;  

3. desenvolver estratégias empresariais que se desdobram, entre outros fatores, em acordos e 

alianças estratégicas, promovendo com isso, ora processos concorrenciais e/ou competitivos, 

ora processos cooperativos na busca por expansão e domínio nos diferentes segmentos; 

4. alimentar um sistema de ações contraditório, ao mesmo tempo em que favorece a presença 

de pequenas e médias empresas aéreas, desfavorece o crescimento destas no mercado, estas 

companhias aéreas cumprem a função de servir as linhas principais das líderes de mercado; 
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5. por ser um setor que se defrontou com grandes transformações, em razão, das políticas 

governamentais e da criação de entes reguladores e administrativos, tais como DAC 

(Departamento da Aviação Civil), Anac (Agência Nacional da Aviação Civil) e Infraero 

(Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária) que eram/são responsáveis pela 

autorização e gestão das rotas e dos aeroportos de atuação; 

6. ser um setor que, em decorrência das atuais políticas públicas, inicia um processo de 

concessão dos principais e mais movimentados sistemas aeroportuários públicos do país à 

iniciativa privada, o que promove transformações territoriais que se manifestam na dinâmica 

empresarial das companhias aéreas. 

7. ser susceptível aos acontecimentos externos, tanto aqueles relacionados às questões 

nitidamente macroeconômicas, como aquelas diretamente relacionadas ao setor aéreo, ou seja, 

é amplamente influenciado pelas ações estratégias de companhias aéreas internacionais e 

constantemente busca promover acordos e alianças com estas empresas aéreas para ascender 

territorialmente em diferentes escalas. 

Dessa forma, ao se ter a relação entre essas dinâmicas no setor de transporte aéreo 

regular
3
 de passageiros como objeto principal da análise desse trabalho, apresentamos 

primeiramente a dimensão metodológica definida pelos recortes temporal e espacial da 

pesquisa. 

A definição do recorte temporal se deu pela existência de dados estatísticos 

disponíveis e concedidos pela Anac. Mediante a Lei nº 12.527 de Acesso à Informação 

obtivemos um maior nível de detalhamento em relação aos dados estatísticos. Periodicamente, 

os dados que precisávamos eram solicitados, o que nos permitiu criar um banco de dados 

particular de acordo com uma demanda específica, já que estes dados não são divulgados de 

forma completa na página da Anac. A partir desse banco de dados, ao qual denominamos em 

nossas fontes como "Banco de Dados APCP/Anac", foi possível cruzar dados com diferentes 

variantes: de origem e destino, por aeroportos de embarque e desembarque, por voos 

                                                
3 O setor de transporte aéreo brasileiro divide-se em dois ramos, quais sejam: os voos regulares e não-regulares. 

Os voos regulares são organizados na forma de linhas aéreas operados pelas companhias aéreas com autorização 

governamental. Esse serviço compreende a ligação aérea entre duas ou mais localidades, caracterizada pela 

execução regular dos voos, de acordo com horário, linha, equipamento e frequência do fluxo, como por exemplo, 
os voos comerciais de passageiros. Os voos não-regulares referem-se ao conjunto das atividades de transporte 

aéreo realizado por meio de permissão ou autorização, não tendo uma constância regular da frequência dos 

fluxos. Exemplos dessa modalidade são os voos charter (aluguel), os fretamentos (geralmente executados por 

operadoras de turismo) e os serviços de táxi aéreo (SIMÕES, 2003). 
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nacionais e internacionais, computar número de passageiros em cada trajeto por segmento, 

ano e; principalmente analisar cada dado por companhia aérea nacional e/ou internacional. 

Embora a pesquisa se construa mediante a análise processual buscamos sempre 

que possível analisar o período entre os anos 2000 e 2013, recuando no tempo quando 

necessário. O primeiro período (2000 - 2007) caracteriza-se, principalmente pela 

desregulamentação no setor aéreo, que combinado com a política neoliberal adotada pelo 

Governo brasileiro favoreceu a livre atuação das empresas aéreas em detrimento de políticas 

que controlassem a disputa ruinosa. O segundo período (2008 - 2013) confere a fase posterior 

à criação e atuação de fato de um ente regulador para o setor aéreo (a Anac, criada em 2005), 

que modificou a organização e a atuação das empresas aéreas, favoreceu o crescimento das 

grandes companhias aéreas e suas ações estratégicas. Esse recorte temporal define períodos 

contrastantes que permitem verificar as transformações na dinâmica do setor de transporte 

aéreo no Brasil. 

Mas vale destacar que apresentamos fatos que extrapolam o período 

compreendido, tanto anterior ao ano 2000 quanto posterior ao ano de 2013 proporcionando 

uma análise mais coerente tanto com os eventos
4
 ocorridos quanto com a disponibilização dos 

dados divulgados e cedidos pelos órgãos e pelas empresas aéreas analisadas. 

Outro recorte adotado foi o territorial. A estrutura da pesquisa busca orientar a 

compreensão e, simultaneamente, inserir esta abordagem numa óptica que direcione a análise 

da ação empresarial das principais companhias aéreas que atuam nos principais aeroportos 

brasileiros, sendo estes: o Aeroporto Internacional de Guarulhos/Cumbica, Aeroporto de 

Congonhas/São Paulo e o Aeroporto Internacional de Viracopos/Campinas no Estado de São 

Paulo; o Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek em Brasília/DF; Aeroporto Santos 

Dumont e o Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim/Galeão ambos no Estado do Rio 

                                                
4 Nos dizeres de Milton Santos (1996: 115) "os eventos são, simultaneamente a matriz do tempo e do espaço". 

Considerando que esta análise busca evidenciar temporalmente os fatos e fatores que se desenvolveram no setor 

de transporte aéreo brasileiro, temos que os eventos definem o tempo em que ocorreu o planejamento e execução 

das estratégias, bem como definem os rebatimentos, ou seja, as consequências desses eventos, uma vez que "os 

eventos são, pois todos, novos. Quando eles emergem, também estão propondo uma nova história". O autor 

ainda destaca que "os eventos mudam as coisas, transformam os objetos, dando-lhes, ali mesmo onde estão, 
novas características" (SANTOS, 1996: 116). Nessa busca de explorar a sinuosidade dos eventos é que se 

reconhecem as escalas tidas também como temporais, e dessa forma o alinhamento cronológico faz com que os 

eventos se sucedam uns aos outros, daí segundo o autor: "poder-se falar numa ordem de eventos, sua ordem 

temporal". Compreendendo, portanto, o tempo como intérprete dos eventos e da realidade. 
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de Janeiro
5
; buscando com isso observar as implicações territoriais e econômicas das ações 

estratégicas das principais empresas aéreas do setor. 

No que tange as principais companhias aéreas do setor de transporte aéreo no 

Brasil, selecionamos aquelas de maior atuação no país, ou seja, que possuem maior poder de 

mercado em relação ao número de passageiros transportados, a escala territorial de atuação e 

que tem participação expressiva nos aeroportos destacados, que representam os players do 

setor aéreo brasileiro, que são: TAM Linhas Aéreas, GOL Linhas Aéreas Inteligentes e AZUL 

Linhas Aéreas Brasileiras. 

É importante esclarecer que ao se propor essa estrutura de trabalho, considera-se, 

a priori, que a relação entre o capital e o território constitui o centro da ação das estratégias 

desenvolvidas pelas companhias aéreas e exprime, por sua vez, a própria dinâmica capitalista, 

ou seja, a estratégia além de econômica possui um caráter essencialmente territorial, as 

empresas aéreas desenvolvem-se baseadas numa lógica de expansão e atuação territorial, que 

define seu poder de mercado escalar. 

Dentro dessa análise, nossa hipótese se situa numa perspectiva socioespacial, ao 

integrar a dinâmica do capital à dinâmica territorial. Nesse sentido, considera-se que há uma 

indissociabilidade na relação entre as ações estratégicas do capital empresarial e determinados 

territórios que constituem o interesse das principais companhias aéreas brasileiras. Essa 

integração entre a dinâmica do capital e a dinâmica territorial é verificada quando se 

compreende que as estratégias de concorrência, competitividade e cooperação têm como 

finalidade a expansão da atuação territorial das empresas aéreas e, consequentemente a 

ampliação do market share
6
 dessas companhias aéreas. Portanto, indiferente do resultado de 

                                                
5 Estes aeroportos e suas respectivas localidades correspondem ao recorte territorial da pesquisa. Segundo dados 

da Região de Influência das Cidades (REGIC, 2007), a cidade de São Paulo (considerando-se aqui também 

Guarulhos, que faz parte da Região Metropolitana de São Paulo) é classificada como Grande Metrópole 

Nacional, enquanto que Brasília e Rio de Janeiro como Metrópoles Nacionais e Campinas como Capital 

Estadual. A escolha por se analisar os aeroportos localizados nessas cidades se dá primeiramente, pela 

importância destes, devido à elevada movimentação de passageiros e pela dinâmica territorial, já que são pontos 

interligados as principais cidades do país. Aliado a esse aspecto, é importante destacar que essas cidades 

(considerando suas regiões metropolitanas e a área de influência imediata) constituem centros urbanos de grande 

importância, uma vez que concentram os principais setores da economia nacional, dispondo de serviços 
qualificados, da maior concentração populacional e de Produto Interno Bruto (PIB) do país, bem como 

centralizam as sedes das principais empresas públicas e privadas que atuam no Brasil, pelas quais perpassam 

grande número de negócios e, consequentemente onde se movimentam um número expressivo de pessoas, ou 

seja, passageiros em potencial. Dados esses elementos, de acordo, com o título desse trabalho, as "asas da 

centralidade" correspondem as empresas aéreas que historicamente se desenvolveram buscando ampliar a 

movimentação de passageiros nos "céus conhecidos" do Brasil. 

6 Market share: conceito comumente utilizado para definir o poder de mercado que as empresas possuem. A 

expressão significa "participação no mercado", isto é, a fração do mercado controlado por uma empresa ou 

participação no mercado nas vendas de um determinado produto (SANDRONI, 2005: 514). 
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uma ação estratégica, o objetivo primordial das companhias aéreas é buscar e garantir um 

maior alcance do poder de atuação territorial em múltiplas escalas, daí a constante 

necessidade de se promover acordos e alianças. Nesse sentido, as empresas aéreas traçam suas 

estratégias para obter e deter o domínio, a supremacia do poder por meio da atuação em 

territórios e aeroportos específicos que permitirão a reprodução do seu capital empresarial.  

Para compreender essa integração entre o capital e o território no setor de 

transporte aéreo brasileiro é necessário recorrermos as estratégias e as escalas territoriais de 

atuação das companhias aéreas, como já foi citado. Nesse sentido, primeiramente destacamos 

as estratégias de concorrência e competitividade entre as principais companhias aéreas e como 

estas estratégias geram a cooperação (por meio, sobretudo de acordos e alianças), nos 

aeroportos de maior fluidez. 

A concorrência e a competitividade se constituem como os principais 

componentes que fomentam a formação de acordos de cooperação e alianças entre as 

companhias aéreas que operam nos aeroportos que constituem os principais hubs
7
 do país, 

uma vez que são os aeroportos que detém maior movimentação de passageiros e onde as 

estratégias são mais diretamente aplicadas e desenvolvidas, em outras palavras, é uma forma 

de se garantir poder territorial de atuação. 

A dinâmica do capital, ao mesmo tempo em que induz um processo de 

concorrência e competitividade entre as companhias aéreas, fomenta também a cooperação 

configurando uma estratégia particular de mercado, sendo que a concorrência e a 

competitividade combinam-se garantindo a reprodução acelerada do capital das grandes 

companhias aéreas e permitem a estas um maior domínio territorial em diferentes escalas de 

atuação. 

Nessa perspectiva, se algumas poucas empresas aéreas dominam determinados 

territórios e aeroportos, estas podem dividir entre si a área de atuação de cada uma delas, 

limitando a expansão de outras empresas aéreas. As estratégias podem gerar tanto a rivalidade 

quanto a cooperação entre companhias aéreas e, isso permite às líderes do setor o domínio do 

mercado. 

                                                
7Hubs constituem os pontos de ligação do transporte aéreo, ou seja, são os aeroportos onde as empresas aéreas 

centralizam suas operações. Os hubs principais são aqueles em que há maior oferta e demanda de voos, daí se 
falar que um hub é estratégico ou não, isto é, se ele possui capacidade de geração de tráfego, diz-se que este é 

estratégico do ponto de vista das empresas aéreas centralizarem suas operações. Quanto mais ligações com 

diferentes pontos, mais estratégico torna-se o hub e essas ligações são diretamente maiores se houver demanda e 

oferta nos itinerários. 
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Ao efetuar uma análise correlacional entre o capital e o território, não se busca 

verificar uma relação hegemônica, mas elucidar a indissociabilidade entre ambos. De certa 

forma, ramo a ramo, setor a setor, segmento a segmento, configuram seus interesses 

particulares, induzem estratégias individuais ou coletivas, instigam a rivalidade e para que 

essa dinâmica tenha resultado, emerge a necessidade de criar, desenvolver estratégias e 

sustentar vantagens competitivas e comparativas. 

A busca por novos padrões de concorrência, por inovação tecnológica e as 

próprias estratégias de associação, fusão, aquisição, falência, reagrupamento, alianças, 

barreiras à entrada/consolidação etc., são ações essenciais à macrodinâmica capitalista, bem 

como contribuem para a constante valorização do capital e, também para a sobrevivência das 

companhias aéreas num mercado cada vez mais imprevisível, nesse sentido ter um maior 

poder de abrangência territorial é essencial como forma de reproduzir seus interesses 

individuais, que contraditoriamente parecem coletivos. 

Por isso, reconhecer os desafios concorrenciais, a estrutura de mercado, a criação 

e as mudanças de estratégias, a sustentação de vantagens competitivas são os componentes de 

combustão, de conflagração que induzem a transposição daquilo que se considera como uma 

análise intrafirma, ou apenas como uma análise sobre a estrutura organizacional da empresa 

aérea. Verificar a magnitude da estratégia competitiva
8
 (PORTER, 1986; 1989) corresponde, 

na análise aqui pretendida, observar o comportamento da empresa aérea para além dos 

modelos conceituais de custo, preço limite, rendimento, mensuração de custo/benefício, ou 

ainda, compreender a empresa aérea segundo premissas de equilíbrio, certeza e racionalidade 

perfeita que resultam em um tipo de análise estática do processo de tomada de decisão 

(VASCONCELOS; CYRINO, 2000), daí compreender a ação estratégica do capital na relação 

com os efeitos territoriais. 

Quando se trata de estratégias, as bases conceituais de Michel Porter
3
 (1986; 

1989; 2000) são sempre evidenciadas em trabalhos de diferentes áreas científicas, que na 

                                                
8 As análises de Michael Porter partem de uma proposta que tem a empresa como o fator principal do mercado, 

isto é, a empresa é responsável por todo processo de desenvolvimento do mercado, da indústria, do consumo, das 

estratégias etc.. Buscaremos evidenciar a empresa aérea como um importante mecanismo de organização do 

mercado e de suas competências estratégicas que as fazem permanecer no setor. No entanto, ressaltamos que a 
proposta dessa pesquisa insere-se numa perspectiva que perpassa a análise exclusiva da empresa, por isso 

associar a essa análise elementos que nos permitam compreender a trajetória da aviação comercial, o território, o 

poder do Estado, os agentes privados, a sociedade, a indústria aeronáutica entre outros agentes fomentadores do 

desenvolvimento do setor. 
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maioria das vezes, toma-o como um resultado definido por si só e que é considerado acabado 

e completo. Para o autor: 

Estratégia é a criação de uma posição única e valiosa, envolvendo um 

conjunto diferente de atividades. Se houvesse apenas uma posição ideal, não 
haveria qualquer necessidade de estratégia. A essência do posicionamento 

estratégico é escolher atividades que são diferentes dos rivais (PORTER, 

2000:69)
9
. 

 

Compreendemos que a necessidade de criar estratégias que coadunam em 

vantagens competitivas é fundamental para consolidação no mercado, conforme destacado 

pelo autor, uma vez que é mediante a estratégia que as empresas aéreas conseguem constituir 

e organizar um mercado de acordo com seus interesses. Contudo, esse mercado não se limita a 

ocorrência de eventos
10

 individualizados territorial e setorialmente. 

Vale acrescer que uma das ideias centrais da pesquisa é compreender a estratégia 

das companhias aéreas e não a gestão técnica destas. Por isso, as abordagens de Porter não são 

suficientes em termos de compreensão do poder da estratégia associada aos demais elementos, 

isso porque, ao considerar as estratégias como uma análise do jogo concorrencial, o autor se 

limita negligenciando aspectos como: o papel do Estado, a cooperação e as alianças, 

exacerbando um determinismo setorial que por vezes não contribui para nossa abordagem, daí 

a necessidade de incorporar a essa análise demais autores que retratam a questão da estratégia 

das empresas aéreas para além do interior da companhia aérea. 

Fischer (2008 [1990]) alega que "a estratégia é definida como o conjunto de 

dispositivos decisionais que permitem à firma antecipar seus futuros resultados". Leroy (2004: 

27) salienta que: "a estratégia consiste na busca de uma vantagem concorrencial significativa, 

durável e defensável
11

". Portanto, a estratégia engloba diversas e potenciais ações como, por 

exemplo, definir se a ênfase estará no planejamento operacional ou na prestação dos serviços, 

no custo do que é produzido ou na diferenciação do produto que é oferecido, se busca 

                                                
9 "Strategy is the creation a unique and valuable position, involving a different set of activities. If there were 

only ideal position, there would be no need for strategy. The essence the strategy positioning is to choose 

activities that are different from rivals." (Tradução nossa). 

10 Ao referenciarmos a expressão "mercado de transporte aéreo" convém esclarecer que consideramos "mercado" 

o locus do setor em que se observa a mutabilidade das ações estratégicas, aonde as estratégias são moldadas, as 

interações competitivas são efetivadas e a rivalidade e a orientação estratégica são definidas. Sendo assim, é 
nesse mercado que se dão ora a concorrência, ora a competitividade, ora os dois processos ocorrem 

correlacionados e fomentam a cooperação. 

11 "La stratégie consiste à rechercher un avantage concurrentiel significatif, durable et défendable" (Tradução 

nossa). 
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priorizar a cadeia de valor, a coerência produtiva, a inovação que a empresa aérea implementa 

como forma de criar vantagens competitivas. Mas, somado a isso tudo está o fato de que 

indubitavelmente busca-se ampliar suas ações estratégias por diferentes territórios. 

Marx (1974 [1885]: 218) assevera que o empresário de transporte não é um 

comerciante, portanto, ele não consegue apropriar-se da mais-valia produzida pelo capital 

industrial. Para o autor, a indústria de transportes constitui, por um lado, ramo autônomo da 

produção e, por isso, uma esfera especial de investimentos do capital produtivo.  

Nesses termos, o empresário capitalista de transporte não capta mais-valia em sua 

mercadoria, pois ele nada produz. Seus empregados não geram mais-valia a ele, pelo mesmo 

fato de que eles não estão produzindo nada, estão apenas prestando um serviço. O empresário 

precisa tirar seu lucro (ganho empresarial) de algum lugar, como forma de reproduzir seu 

capital e retransformá-lo, colocando novamente na esfera de circulação. Se, portanto, não há 

geração de mais-valia, seu lucro é obtido pelo preço cobrado no serviço que presta, ou seja, na 

mercadoria que vende, e ele vende o "deslocamento", ou seja, a "fluidez".  

Mas, o empresário capitalista não pode colocar seu preço tão mais alto que o 

concorrente que oferece a mesma mercadoria nas mesmas condições de deslocamento 

(mesmo itinerário, tempo de voo, equipamento, classe etc.), pelo contrário, como isso é um 

princípio da concorrência intercapitalista, quanto mais competitivo é o preço de sua 

mercadoria em relação aos seus concorrentes (nas mesmas condições de qualidade do 

serviço), maior será sua captação de lucro.  

Por isso, o empresário capitalista de transporte precisa procurar seu lucro em outro 

momento da reprodução do capital, esse outro momento está, no caso do setor de transporte 

aéreo, na malha de voos, ou seja, quanto maior seu domínio territorial, quanto maior o número 

de slots
12

 nos aeroportos mais movimentados, tanto maior será seu lucro, pois 

estrategicamente este empresário está operando nos aeroportos de maior demanda, uma 

demanda que já é existente (ele não precisa criar essa procura). 

Portanto, o lucro já está realizado, basta ao empresário capitalista materializar esse 

lucro em seu favor, e isso se dará em razão da permissão das entidades reguladoras, da 

disponibilidade de capital constante que este empresário capitalista detém e, sobretudo, esse 

lucro se converte em função da escolha das estratégias de concorrência e de competitividade. 

                                                
12 Slots: denominação dada às partições de tempo em um intervalo de uma hora durante as quais apenas uma 

operação de pouso ou de decolagem é permitida (BNDES, 2011). 
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Em outras palavras, corroboramos com Marx (1985 [1894]: 303) que destaca que o lucro é 

determinado pela concorrência, "mas a concorrência já supõe a existência do lucro".  

Dessa forma nos deparamos com a importância das escalas territoriais de atuação 

das companhias aéreas. As escalas territoriais perfazem o processo de circulação, da fluidez 

aérea, que por sua vez confirma, entre outros elementos, a valorização e reprodução do 

capital. 

A escala de atuação permite imprimir um caráter ainda mais cônscio ao "sobrevoo 

das companhias aéreas", qual seja: a extensão territorial de suas operações. A escolha das 

escalas não tem como base a aleatoriedade da fluidez, das rotas e malhas, a sistematização se 

dá mediante uma extensiva programação de linhas, do incremento da oferta/demanda, dos 

critérios mercadológicos, da origem/destino (pares de cidades), da receita e dos custos do voo, 

do tempo de voo, da faixa horária requerida e autorizada
13

, da demanda potencial, o que 

corresponde não somente a uma eloquente estratégia empresarial, como também a uma 

permissão governamental e de infraestrutura condizente.  

A escala territorial de atuação implica no controle, na dominação, na construção 

do poder em determinado território (aeroporto, nos slots do aeroporto, no espaço para pouso e 

decolagens) e, no caso do setor de transporte aéreo, também se configura em determinado 

tempo, já que as empresas aéreas possuem um tempo para pousar e decolar e, nesse período 

de tempo as mesmas tem o poder, o controle e a dominação daquele território.  

De acordo com Melazzo e Castro (2007: 141) o domínio da escala de ação de cada 

sujeito (e aí podemos entender de cada companhia aérea), em suas estratégias territoriais, 

coloca em discussão o poder e a política de sua definição. Com isso, os autores destacam que 

em suas "assimétricas relações sociais, econômicas, culturais etc., há uma disputa não apenas 

da possibilidade de dominar as escalas, mas também da definição das escalas mais adequadas 

a sua ação, incluindo-se aí, a possibilidade de articular escalas". 

Assim, as escalas territoriais de atuação ainda permitem a determinação da 

articulação entre elas, melhor dizendo, as escalas se integram, se articulam e muitas vezes se 

complementam. Desse modo, as escalas: 

[...] não devem ser tomadas tão somente em sua dimensão ordenada 

cartográfica-analógica-métrica, mecanicista e geometral, nem vistas como 

                                                
13 O órgão incumbido da autorização das malhas de voos das companhias aéreas é a Anac. 
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mera relação de proporcionalidade, dotadas de representação e 

comensurabilidade de medidas de tamanho e enquanto entidades fixas. 

Escalas são inerentemente inexatas e dinâmicas. Não podem ser tomadas 
enquanto unidades imutáveis ou permanentes, pois são justamente inscritas e 

esculpidas em determinado espaço e erguidas ou erigidas, material e 

simbolicamente, em processos, por natureza, sociais. Trata-se de pensar as 

escalas espaciais enquanto instâncias e entidades [...]. Uma escala só pode 
ser definida e qualificada apenas em relação às outras. Parte das dinâmicas e 

lógicas escalares, em geral em particular, jaz justamente nos nexos e 

coerências interescalares (BRANDÃO, 2011: 310). 

 

Enquanto lógica de mercado a escala de atuação se acentua como forma de 

mensurar o nível de expansão territorial da companhia aérea, ou seja, se a empresa aérea 

opera voos regionais, nacionais e/ou internacionais e qual seu padrão de concorrência no 

mercado, fato este que se dá mediante o perfil da empresa aérea, seu tamanho absoluto (se é 

pequena, média ou de grande porte), o tamanho relativo (a parcela de mercado que está sob 

sua influência), posse ou aquisição de equipamentos como, por exemplo, aviões compatíveis 

às escalas territoriais que buscam atuar, uma vez que a autorização de rotas pelos órgãos 

competentes não é contingente. 

Em suma, o planejamento das malhas de voos nas diferentes escalas territoriais 

está invólucro às estratégias empresariais e tem uma combinação direta com os interesses 

específicos de cada companhia aérea, que podem ser: entrar num mercado de um oponente 

como forma de acirrar a concorrência e/ou diminuir a rentabilidade da empresa aérea rival e 

intensificar uma possível crise ou ainda; como uma medida para se criar um novo nicho de 

mercado ainda não explorado ou mesmo como uma medida de se aliar a um oponente de 

menor expressividade, como forma de complementar suas operações. 

Se a escala territorial tem menor abrangência, como por exemplo, segmento 

regional, desenvolvem-se ações que buscam associações, agrupamentos ou até mesmo 

aquisição de empresas aéreas de menor porte; se a escala territorial é nacional promovem-se 

outras estratégias diferenciadas daquelas que se aplica num segmento menos adensado e; se a 

escala é internacional a definição estratégica se consolida mediante ações que visam uma 

conduta distinta das executadas no mercado doméstico. 

Nessa dinâmica do capital integrada à dinâmica territorial é fundamental conciliar 

o papel e as ações do Estado no desenvolvimento do setor de transporte aéreo no Brasil. 

Somado a isso temos que a infraestrutura relacionada as políticas desenvolvidas pelo Estado 
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se verifica a partir dos desafios e das perspectivas de crescimento para o setor aéreo em 

relação, sobretudo, as concessões aeroportuárias à iniciativa privada.  

Assim, diante de novos rumos que foram sendo traçados no decorrer desse voo, os 

capítulos foram sendo construídos observando, sobretudo o constante movimento do setor, 

que ora apresentava áreas de turbulências de difícil transposição à compreensão teórica e que 

muitas vezes exigiu compreender uma relação mais profunda entre a teoria e o empírico. 

Imbuídos pela integração entre a dinâmica do capital e a dinâmica do território, 

sistematicamente acrescida pela relação entre o teórico e o empírico, que estruturamos nossa 

pesquisa. Além dessa introdução e das considerações finais, destacamos cinco capítulos. Para 

organizar tanto a ordem como os pontos específicos a serem tratados em cada capítulo 

especificamente, foi considerada uma pergunta geral que engloba a lógica de definir o 

objetivo de cada capítulo ao objetivo e hipótese principal dessa pesquisa. 

Nessa perspectiva, o Capítulo 1 se baseou na seguinte indagação: "Por que a 

dinâmica do setor de transporte aéreo brasileiro permite que as grandes companhias aéreas 

desenvolvam estratégias de concorrência e competitividade e, ao mesmo tempo, essas 

estratégias funcionem como formas de cooperação"? Para responder essa pergunta esse 

capítulo discute uma questão central de nossa análise: os conceitos de concorrência e 

competitividade. A ausência de um consenso dos conceitos é um fato que faz com que muitos 

autores os utilizem como sinônimos. Na busca por transpor retóricas e similitudes, buscamos 

traçar um limite de correspondência entre esses conceitos, que os distinguem como forma de 

apresentar uma nova fuselagem
14

 para nosso avião. 

Desse modo, nosso objetivo é analisar as ações estratégicas do capital empresarial 

e a incessante busca pela ampliação e reprodução do seu capital. Para isso, enfatizamos como 

a concorrência, a competitividade a cooperação entre as empresas aéreas brasileiras se dão 

como forma ampliar e garantir a expansão territorial de suas operações em múltiplas escalas 

(regional, nacional e internacional), visando também promover e assegurar o market share. 

Desse modo, o objetivo desse capítulo é inserir uma abordagem em que revelamos as 

dinâmicas existentes a partir dessas estratégias e dos processos correlatos a elas, tais como a 

concentração e centralização do capital. 

                                                
14 Fuselagem: corpo principal da aeronave onde se fixam as asas (Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, 

2009). 
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A contribuição desse capítulo vem no sentido de explicar que a concorrência, a 

competitividade e a cooperação (juntamente com os processos que lhes são imanentes) são 

mecanismos utilizados pelas empresas aéreas atingirem um maior domínio territorial, ampliar 

a visibilidade de suas marcas e deter a supremacia do poder a partir de ações estratégicas 

executadas em diferentes escalas. Para isso, nos orientamos teórica e empiricamente em como 

e porque a dinâmica do setor de transporte aéreo permite que as grandes companhias aéreas 

brasileiras desenvolvam estratégias de concorrência e competitividade com a função de 

empreenderem estratégias de cooperação, a partir de acordos e alianças. Nesse aspecto, 

argumentamos ainda que indiferente da ação estratégica escolhida, as companhias aéreas 

brasileiras buscam afiançar seu poder no mercado, a partir de territórios e de aeroportos 

específicos que permitem a reprodução do seu capital empresarial. 

Ao partimos para o Capítulo 2 nos inquirimos quanto à dinâmica do capital. "Por 

que e de que forma as companhias aéreas TAM, GOL e AZUL se consolidaram no setor de 

transporte aéreo brasileiro a ponto de dinamizaram uma lógica concorrencial, competitividade 

e cooperativa nas múltiplas escalas territoriais"? Para apresentar argumentos plausíveis a 

nossa questão, foi necessário apresentar essas companhias aéreas e o desenvolvimento de suas 

ações estratégicas temporalmente.  

Nosso propósito é enfatizar a dinâmica do capital, considerando as estratégias 

dessas companhias aéreas no decorrer de suas histórias e porque e como cada estratégia foi 

implementada visando um poder que não era apenas de potencial de mercado, mas 

principalmente um poder de expansão territorial, auxiliando na comprovação da nossa tese de 

que há uma relação entre a dinâmica do capital e a dinâmica territorial. Dessa forma, a 

concorrência, a competitividade e a cooperação indicam que no decorrer da trajetória de cada 

empresa aérea, essas estratégias foram definitivas para que as mesmas se consolidassem no 

setor de transporte aéreo brasileiro. 

Mais do que uma análise cronológica do desenvolvimento e consolidação dessas 

empresas aéreas, este capítulo contribui para compreender como as estratégias se 

materializam no setor de transporte aéreo brasileiro a partir da atuação das empresas aéreas 

nos diferentes territórios. Para isso traçamos paralelos entre as escolhas estratégicas das 

empresas em cada momento de desenvolvimento do setor de transporte aéreo no Brasil, 

observando já nesse capítulo, como o papel do Estado e as definições do mercado foram 

decisivos para ascensão e descensão de algumas companhias, como será destacado nos 

capítulos seguintes. 
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O Capítulo 3 é um desdobramento do capítulo anterior, no sentido de 

complementar nossa abordagem, pois se remete a demonstrar a integração entre a dinâmica do 

capital e a dinâmica territorial. Nessa perspectiva, indagamos: "Qual o determinante 

fundamental da reprodução do capital no setor de transporte aéreo brasileiro"? A resposta é 

enfática: a ação estratégica das companhias aéreas tem como determinante fundamental 

garantir o poder de atuação territorial.  

No sentido da pergunta e da resposta que norteiam esse capítulo, o objetivo é 

ressaltar a relação entre o capital e o território a partir das ações estratégicas das companhias 

aéreas em cada aeroporto destacado na pesquisa e que são os principais hubs, de maior 

movimentação e interesse das empresas aéreas. Buscamos mostrar com isso que os aeroportos 

possuem uma relação direta com os territórios onde estão localizados. A dinâmica territorial 

define e influencia os interesses de reprodução do capital empresarial. Cada aeroporto possui 

uma especificidade, porque está localizado em um território que detém particularidades que 

são determinantes para as escolhas do capital. Assim, ressaltamos que nenhum território é 

igual, portanto nenhum aeroporto pode substituir outro, mas a própria localização dos 

aeroportos permite que estes se confrontem, como é o caso dos aeroportos do Estado de São 

Paulo e do Rio de Janeiro. 

Para responder nosso objetivo e contribuir com a hipótese do trabalho, nesse 

capítulo destacamos a correlação da dinâmica do capital com a dinâmica territorial a partir da 

essencialidade de cada aeroporto pesquisado. Assim, explicamos como a localização de cada 

aeroporto no território brasileiro opera com funções que lhes são específicas e que 

caracterizam a fluidez nos mesmos. Mostramos com isso que o território em que está 

localizado o aeroporto é um fator determinante que os difere, por isso, cada um possui uma 

demanda e oferta específica e também por isso que as empresas empreendem estratégias 

distintas e possuem distintos interesses em cada aeroporto.  

Nesse sentido, o capítulo contribui ainda para a compreensão de que estes 

aeroportos não foram escolhidos aleatoriamente, eles têm um poder de atração potencial na 

rede aeroportuária brasileira, uma vez que as articulações empresariais promovidas visam 

uma atuação específica em cada um dos aeroportos supracitados, pois estes estão localizados 

em centros econômicos representativos e que possuem uma dinâmica de fluidez mais 

acentuada, confirmando a frenética busca do capital por territórios de maior pujança. Daí 

entender que o capital empresarial busca se desenvolver onde sua reprodução tem maior 

potencial, ou seja, nos territórios e aeroportos de maior capacidade de geração de tráfego. 
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Para tornar mais clara nossa argumentação, apresentamos mais veementemente 

como se dá essa correlação da dinâmica do capital com a dinâmica territorial. Para isso foi 

essencial resgatar alguns conceitos-chave da Geografia e que se revelaram diretamente 

conectados a nossa abordagem, tais como fixos, fluxos, redes e escalas. Nesse sentido, vale 

ressaltar que não se trata de substituir palavras por conceitos, mas sim de prover uma leitura 

geográfica sobre o setor de transporte aéreo, tendo como base principal a proposta de 

interpretação conceitual apresentada no Capítulo 1 e consonante aos demais. Nesse sentido, 

esses conceitos-chave funcionam como instrumentos teóricos de análise e, por sua vez, 

contribuem para a compreensão das articulações empresariais promovidas visando uma 

atuação específica nos aeroportos estrategicamente selecionados pelo interesse do capital em 

função do território em que se localizam. 

A relação entre esses três primeiros capítulos se dá na perspectiva de compreender 

os conceitos de concorrência e competitividade teórica e empiricamente e também visualizar 

dois pontos essenciais já destacados: a estratégia e as escalas territoriais de atuação que 

orientam a relação com as ações e o papel do Estado. É nesse sentido que encaminhamos o 

Capítulo 4 que contextualiza dois pontos analisados anteriormente, um no Capítulo 2 e o outro 

do Capítulo 3. O primeiro ponto refere-se ao papel do Estado no desenvolvimento do setor 

aéreo brasileiro e o segundo ponto está vinculado à questão infraestrutural dos aeroportos 

brasileiros.  

Para tecer essa relação, a questão base desse capítulo se circunscreve na seguinte 

indagação: "Por que e como o Estado tem atuado no sentido de viabilizar a infraestrutura 

aeroportuária e como suas políticas tem promovido o desenvolvimento do setor de transporte 

aéreo brasileiro"?  

A infraestrutura aeroportuária é essencial para que os fluxos se materializem e 

deem funcionalidade aos fixos, ou seja, os fluxos não se realizam, nesse nível de 

complexidade que demanda o setor de aviação comercial, se os aeroportos enquanto 

infraestrutura não se constituírem como instrumentos que possibilitam as ligações entre essa 

rede de fluxos. Nesse aspecto, nosso objetivo fundamental nesse capítulo é discutir como as 

recentes iniciativas e ações políticas do Estado tem se consolidado como essenciais para o 

desenvolvimento da infraestrutura aeroportuária.  

Nessa abordagem, consideramos que o Estado tem promovido uma lógica 

inovadora, diferente do que foi desenvolvido até o momento. Ao conceder aeroportos 

públicos à iniciativa privada, o Estado deixa de assumir dois papéis contraditórios nesse 
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sistema, quais sejam: o de poder concedente e, ao mesmo tempo, o de concessionário. Nesse 

sentido é que buscamos enfatizar que mais do que um jogo de palavras, é necessário 

compreender que os aeroportos brasileiros não foram cedidos, foram concedidos. 

O segundo ponto, do qual tratamos da infraestrutura aeroportuária, se revela por 

meio da influência estrangeira, sobretudo quando discutimos o atual processo de concessões 

dos aeroportos à iniciativa privada.  

Esse capítulo contribui no sentido de revelar que a atuação governamental 

associada as novas posições do Estado em relação a infraestrutura aeroportuária é primordial 

tanto às companhias aéreas como para o território. Para isso, defendemos a necessária 

diferenciação entre concessão e privatização, como forma de explicar o que é e porque o 

Estado optou pelo modelo de concessão de aeroportos à iniciativa privada. Esses elementos 

contribuem como forma de reforçar a relação entre as dinâmicas do capital e territorial, uma 

vez que o Estado e suas ações tanto influencia como é influenciado pela integração dessa 

dinâmica. Nesse sentido, argumentamos que a presença da iniciativa privada, seja nacional ou 

internacional, torna-se cada vez mais presente no setor aéreo brasileiro, com isso buscamos 

orientar as explicações que serão desenvolvidas no capítulo seguinte, em que destacamos as 

ações, influências e interesses das companhias estrangeiras pelo território brasileiro e pelas 

empresas aéreas brasileiras. 

Diante desse processo globalizante que em diferentes momentos do 

desenvolvimento do setor de transporte aéreo no Brasil influenciou, sobremaneira, tanto as 

ações das empresas aéreas como as ações do Estado; que o Capítulo 5 é apresentado com a 

seguinte pergunta: "Por que o setor aéreo francês é uma referência às análises do setor aéreo 

brasileiro"?  

As respostas a essa questão são destacadas no capítulo a partir de uma abordagem 

sobre o setor de transporte aéreo francês e suas ações estratégicas, com destaque para a 

companhia aérea AIR FRANCE
15

. O propósito desse capítulo é abordar como as escolhas 

estratégicas do setor de transporte aéreo francês tem se processado e como essas ações têm 

direta e/ou indiretamente influenciado as companhias aéreas brasileiras, tanto no sentido de 

redefinir algumas ações e aplicá-las no Brasil, como no sentido de criar uma relação, 

                                                
15 Essa abordagem se deu mediante um estágio de doutoramento realizado na Université Sorbonne Nouvelle - 

Paris 3 (França), onde foi desenvolvido o projeto de pesquisa intitulado: "O transporte aéreo brasileiro e a 

influência dos paradigmas competitivos do setor aéreo francês a partir do caso da AIR FRANCE", financiado 

pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp). 
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mediante acordos e alianças com empresas aéreas estrangeiras, corroborando que a dinâmica 

do capital excede os limites territoriais do país, isso se dá porque o setor de transporte aéreo 

brasileiro não se define internamente ao território nacional, mas por uma conjuntura 

macroeconômica e empresarial que não se satisfaz com ações estratégicas limitadas ao Brasil 

e as empresas aéreas domésticas. 

Esse capítulo contribui na medida em que demonstra que as estratégias são 

desenhadas e desenham-se como mapas de influência territorial. Isso nos permite destacar que 

o poder de uma empresa aérea não está alicerçado apenas no local, há uma interdependência 

nítida que faz com que as companhias aéreas necessitem constantemente atuar em múltiplas 

escalas territoriais, como forma de assegurar o poder de atuação territorial, ascender 

preponderantemente seu market share e confrontar ações estratégicas que se fazem mediante 

um jogo de relações empresariais que, na maioria das vezes, se dão por relações cooperativas, 

por acordos e alianças estratégicas, que são oportunas e garantem a consolidação das grandes 

empresas no setor aéreo brasileiro.  

Nesse sentido, a estratégia de formação de alianças e/ou inserção em sistemas de 

alianças globais é fundamental para compreender a influência gerada pelo mercado de 

transporte aéreo estrangeiro no Brasil. Buscamos ainda nesse capítulo observar e analisar de 

que forma a AIR FRANCE tem desenvolvido suas ações estratégicas com interesse no 

mercado aéreo brasileiro
16

. 

Os capitais empresariais concorrem e competem, ora os objetivos prevalecem 

como forma de liquidar proponentes por meio de medidas concorrenciais, ora a permanência 

de uma empresa aérea rival é o que atribui uma lógica estratégica para se barganhar um maior 

domínio territorial do mercado, para isso a escolha das estratégias e a escala de atuação 

territorial são definidoras da reprodução do capital. 

                                                
16 Soma-se a isso o fato de que, para além de uma análise específica sobre o transporte aéreo, a escolha por 

investigar os paradigmas de concorrência e competitividade do setor aéreo francês se subescrevem nas relações 

estabelecidas pela França e o Brasil na perspectiva da Geografia. A influência dessa escola contribui para 

compreender que há um paralelismo entre essas escolas que se originou da aproximação entre esses dois países e 

que deixou resquícios profundos na análise realizada no Brasil. Nesse sentido, Borzacchiello da Silva (2012) nos 

revela importante consideração dessa relação, que hoje se concebe por um diálogo entre escolas adultas: No caso 

específico de análise das relações França e Brasil mediadas pela Geografia, é importante o resgate das 

influências, trocas recíprocas e ou formação de uma escola autônoma de geografia no Brasil, o que implica em 

perseguir metodologicamente esse percurso, buscar sua verticalidade, sem esquecer os desdobramentos de cada 
fato/evento/fase/etapa com a preocupação de não romper a totalidade. Assim, as horizontalidades são obtidas 

criando um painel que indica direção, caminho, percurso, sem que as nuances sejam desprezadas (SILVA, 2012: 

65). Desse modo, a influência dos paradigmas competitivos franceses se revela não somente em relação ao setor 

aéreo brasileiro, mas também em relação à própria leitura geográfica sobre esse setor.  
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Dessa forma, o objetivo dos capítulos complementados entre si é enfatizar nossa 

hipótese de que as estratégias do capital empresarial ainda que tenham uma propositura 

econômica, de lucro, de captação de mais-valia etc., tem como fundamento principal o maior 

alcance territorial do poder de atuação de cada empresa aérea e para que isso se materialize é 

essencial estar presente nos territórios e aeroportos de maior movimentação, ou seja, nos 

principais hubs do sistema aeroportuário.  
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 CAPÍTULO I  

 

 

CONCORRÊNCIA, COMPETITIVIDADE  

E COOPERAÇÃO: 

 o setor aéreo brasileiro sob turbulência 

 

Há palavras que adquirem o dom de serem, a um só tempo, 
extremamente precisas e definidas e extremamente genéricas, sem 
limites; altamente operatórias e mensuráveis, são também muito 
abstratas e extensas. Porém, em qualquer dos casos, têm o condão 
de forjar condutas e perspectivas e, ferramentas de avaliação, de 
influir na vida prática. 
  
(MÜLLER, Geraldo. A competitividade: uma visão caleidoscópica. In: Perspectiva: 
São Paulo. 1994: 37 - 55). 
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1.1. Concorrência e competitividade: uma interpretação conceitual  

A epígrafe deste capítulo traz uma significação encontrada em palavras que 

muitas vezes são tidas como banais, puramente usuais e pretensiosamente contextuais. Muitas 

vezes essas palavras acabam por tecer incongruências, porque são supostamente definidas, 

compreendidas como absolutas e difundidas genericamente. 

Concorrência e competitividade podem ser verificadas nesse imbróglio quando 

examinadas como palavras fechadas, operatórias e mensuráveis, conforme Müller (1994) 

aponta. Transpor essa lógica formal é necessário para compreender nosso objeto de análise, 

considerando essas palavras por meio de suas contradições e dimensões teóricas e empíricas, 

em um constante processo de mudança paradigmática. 

Kunh (1962) destaca que as mudanças de paradigmas produzem e transformam as 

concepções de mundo, até mesmo sobre pontos rigidamente definidos, pois a ciência é uma 

atividade que consiste em dar respostas, é um empreendimento altamente cumulativo que 

busca a constante precisão do conhecimento científico. 

Quando os paradigmas mudam, alteram-se também as concepções de mundo. O 

autor ressalta que a partir dessa compreensão de mudanças é possível ver coisas novas e 

diferentes, mesmo sobre pontos já examinados anteriormente. Mediante uma nova perspectiva 

é que nos propomos a examinar a concorrência e a competitividade em uma abordagem 

específica para o setor de transporte aéreo, em que destacamos a perspectiva territorial. 

No entanto, essa mudança de paradigmas sobre pontos concebidos não é simples 

de transpor, justamente pelo conteúdo teórico e histórico que é construído e que adquire ao 

longo do tempo, mesmo quando esses conteúdos são subjulgados a um determinado 

momento, a um evento específico etc.. 

Nesse mérito, Fourez (1995) nos explica que algumas interpretações nos parecem 

absolutas e imutáveis porque possuem de certa forma uma predefinição conceptível. O autor 

dá o seguinte exemplo: quando solto um lápis, ele cai, e parece impossível falar de outro 

modo porque há convenções que já determinam a interpretação do fato, contudo: 

A questão é saber se as representações que nos parecem necessárias, 

parecem assim devido a um longo hábito de nós representarmos certas coisas 
de determinada maneira, ou porque elas o são de uma maneira absoluta. Ou, 

ainda, a questão é saber se, em última instância toda representação acha-se 

ligada a convenções (FOUREZ, 1995: 68). 
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Müller (1994), ao tratar da interpretação de algumas palavras, admite a existência 

de um conjunto ordenado e flexível de ideias que pode se adaptar aos interesses e objetivos 

dos que desejam utilizá-los, ou seja, a definição é dada de acordo com o contexto que se 

analisa. A definição, portanto, é interpretativa e pode obter diferentes vertentes e dimensões. 

É nesse contexto que buscamos definir nossa compreensão sobre a concorrência e a 

competitividade. 

Conforme Fourez (1995), as definições buscam representar o real, sejam estas 

definições teóricas ou empíricas: 

Quando as representações não nos convêm, por uma razão ou por outra, nós 

as substituímos por outra que nos sirvam melhor. Se desejo corrigir uma má-

formação congênita, será melhor que eu tenha uma representação do mundo 
fortemente ligada à Biologia do que uma representação do corpo de forma 

artística. Mas, para outros projetos é possível que uma visão artística do 

mundo seja mais prática (1995: 66). 

 

De acordo com Müller (1994: 24), não há sentido em julgar se as conceituações 

são verdadeiras ou falsas, uma vez que elas examinam a concorrência e a competitividade 

enquanto fenômenos empíricos à luz de algum enfoque teórico. Este autor ainda enfatiza que 

"as duas pontas do leque revelam interesses distintos, preocupações distintas e têm seus 

distintos sustentos teóricos". 

As próprias definições dos mais diferentes dicionários trazem noções 

particularmente distintas, isto é, um determinado dicionário pode elucidar o conceito de 

concorrência e de competitividade por um viés econômico; outro pode defini-los mediante 

aspectos sociopolíticos, jurídicos etc., há uma série de interpretações que são particularizadas 

e constituem vários sentidos. 

A perspectiva econômica se aproxima mais do que buscamos analisar, embora não 

se refere ao essencial de nossa proposta. Encontramos as seguintes definições: concorrência
17

 

é a ação de rivalizar com diferentes ofertantes e demandantes de um mesmo bem ou serviço; e 

competitividade
18

 evoca a ideia da capacidade de enfrentar situações de concorrência e 

                                                
17 Dicitionnaire d’économie et de sciences sociales. C. D. Échaudemaison. Éditions Nathan, Paris, 1989.  

18
 MICHEL, Albin. Dictionnaire de l’économie. Edition Encyclopedia Universalis. Paris, 2007. Esse dicionário 

ainda destaca que na língua inglesa uma mesma palavra é utilizada para descrever vários fenômenos, como por 
exemplo, competitividade, o que é pouco evidenciado na língua francesa que busca acentuar uma distinção, 

ainda que irresoluta às palavras concorrência e competitividade. Esse dicionário define que competitividade 

significa, com efeito, um confronto, circunscrito no tempo, sendo que cada competidor busca uma vantagem em 

relação ao rival. Já a concorrência é destacada como a oposição entre concorrentes por tempo indeterminado, 



46 

 

competir com os outros e ainda a capacidade de uma empresa de manter ou aumentar a sua 

participação de mercado, correspondendo a uma posição dominante no mercado. 

Visualizar a concorrência e a competitividade por um viés econômico, 

sociopolítico ou jurídico também é importante, contudo, a perspectiva geográfica de como a 

concorrência e a competitividade ocorrem é o que nos impele a compreender e interpretar 

esses conceitos à luz de um novo paradigma, que difere, mas também é complementado por 

essas outras perspectivas. 

Vale também enfatizar que não há a pretensão de enveredar-se num confronto 

etimológico e, menos ainda polissêmico das palavras. Nesse sentido, é necessário observar as 

definições teóricas que as sustentam e que podem, sistematicamente, acrescentar 

concordância ou não com nosso objeto de pesquisa e com os objetivos que vislumbramos.  

Nosso propósito nessa discussão sobre concorrência e competitividade se dá como 

forma de compreender a oposição da relação sinonímia (que muitos autores consideram 

ilegítima) e, sobretudo não atribuir uma definição generalizada. Desse modo, buscamos 

analisá-las pelas suas contradições. 

Para Schmid (2012: 5), a contradição tende à sua solução, ainda que não se 

entenda a solução como algo conclusivo, a contradição tem a função de conduzir a 

compreensão a um nível mais elevado. Nesse mérito, considera ainda que a identidade de um 

termo somente pode ser compreendida em relação a outros termos e assim em relação à sua 

própria negação. Para o autor, "assumir a existência de um objeto também significa sempre 

assumir a existência de seu oposto". 

Portanto, a resolução dessa análise sobre concorrência e competitividade carrega 

em si o germe de uma contradição. Por isso compreender que a concorrência e a 

competitividade, em suas especificidades, não derivam propriamente de uma relação de 

sentido comum entre dois vocábulos, muito pelo contrário, a questão é justamente o reverso, 

compreender a concorrência e a competitividade distintamente, sem tautologias. 

Quando tratamos de concorrência e competitividade observa-se que não há 

somente uma problematização semântica, mas noções analíticas que impedem a compreensão, 

bem como destoam da sua principal característica, qual seja, sua particularidade e 

diferenciação. Concorrência e competitividade estão relacionadas a uma suposta analogia que 

                                                                                                                                                   
sendo que todos tem uma participação no mercado, assim esclarece que os mercados possuem uma vitalidade 

que é a razão da intensidade em determinar a robustez da concorrência. 
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busca vinculá-las e explicá-las pelas dinâmicas de desempenho e eficiência das empresas e 

que geralmente carregam a mesma conotação a ambos.  

A complexidade que permeia a concorrência e a competitividade gera, por si só, 

abstrações que resultam em erros, falsas interpretações e ao não alcance de sua dimensão. Por 

isso, é imprescindível tornar os termos concorrência e competitividade claros e coesos ao 

nosso objetivo, de forma que suas naturezas não se amalgamem e nem mesmo se desordenem 

da lógica que busca atribuí-los.  

Indiferentemente das características que se emprega a esses termos ou ainda, 

indiferente do objeto de pesquisa e dos processos que os cercam, a definição é entendida a 

partir de elementos particulares que não se reduzem apenas aos enfoques exclusivamente 

teóricos, mas sim incorporam visões e interpretações empíricas estratégicas que nos revela os 

seus resultados. Portanto, identificar sua composição teórica integrada à análise empírica aqui 

proposta é o que nos compele a organizar esses dois termos em suas particularidades, portanto 

tomá-los enquanto conceitos
19

. 

Nietzsche (1968) destaca que cada palavra torna-se imediatamente um conceito, 

na medida em que não se destina a servir como uma lembrança da experiência original única e 

totalmente individualizada e atrelada a seu nascimento. Cada conceito tem origem através do 

equacionamento daquilo que é desigual e têm suas determinações próprias. Em outras 

palavras, Lencioni (2008: 110) esclarece que: "todo conceito serve para se compreender a 

essência dos objetos, dos fenômenos, das leis e, nesse sentido, se constitui num instrumento 

de conhecimento e pesquisa". 

 A concepção da autora sobre os conceitos reforça nossa compreensão de que a 

concorrência e a competitividade se constituem como instrumentos de análise de nosso objeto 

específico, daí a necessidade de abordá-los mais profundamente e compreender sua 

significação particular. Concorda-se que enquanto termos a concorrência e a competitividade 

podem ser utilizados como sinônimos em determinados contextos de análise, contudo o que 

nos interpele é examiná-los de modo interpretativo e conceitual, daí a necessidade de 

                                                
19 Lencioni (2008) ao realizar uma análise relativa aos "conceitos" define sete observações que nos auxiliam a 

explicar a concorrência e a competitividade em suas atribuições conceituais: 1.) a  construção  de conceitos é um 

exercício do pensamento sobre o real  e  esse  real  existe  independentemente  de pensarmos  sobre  ele  ou  de  

termos conceitos acerca dos objetos do real; 2.) o  conceito  é  uma forma de reflexo dos objetos; 3.) os conceitos  
são, ao mesmo tempo,  objetivos e subjetivos; 4.) não há identidade entre o  conceito e  o real ao  qual ele se 

refere,  porque nenhum conceito é capaz de conter toda a riqueza do real; 5.) o  conceito  existe  em movimento; 

6.) o conceito se encontra sempre,  em  nexo,  em  relação  com  outros conceitos; 7.) o conceito não existe sem 

uma definição. 
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compreendê-los com significações diferentes, observá-los em suas contradições, ressaltando 

que enquanto conceitos a concorrência e a competitividade não podem ser utilizados como 

metonímias. Assim, passamos então da compreensão de termos para a compreensão de 

conceitos e, nessa acepção, podemos atribuir um enfoque geográfico para esses conceitos, que 

tem na perspectiva territorial uma abordagem carregada de significados para nossa análise. 

Imbuídos de uma interpretação teoricamente referenciada, mas também 

concernidos de que a interpretação se dá mediante um conjunto de ideias associativas e 

adaptadas ao nosso contexto de análise e à nossa base empírica, que por vezes diverge de 

autores que não diferem esses conceitos, é que buscamos explicar nossa concepção sobre a 

concorrência e competitividade, sem qualquer presunção de predefini-los como corretos ou 

incorretos, nem mesmo desprezar as concepções de outros autores. 

Conforme Kunh (1962: 156): "[...] tanto Priestley, como Lavoisier viram 

oxigênio, mas interpretaram suas observações de maneira diversa; tanto Aristóteles como 

Galileu viram pêndulos, mas distinguem nas interpretações daquilo que tinham visto". Nesse 

sentido, visualizamos o setor de transporte aéreo de modo particular, mediante um enfoque 

territorial. Atribuímos análises próprias ao nosso "oxigênio/pêndulo", compreendemos esse 

setor mediante uma constante integração entre o capital e o território. 

Como forma de tornar mais elucidativa nossa abordagem, buscamos explicar esses 

conceitos, baseados em alguns elementos que contribuem para nossa interpretação. Desse 

modo, metodologicamente temos como elementos: o enfoque, que nesse caso parte de uma 

perspectiva geográfica para definição desses conceitos; o contexto de análise, no qual 

retratamos a dinâmica (do capital e do território) do setor de transporte aéreo brasileiro; o 

objeto de pesquisa, referenciado pela integração entre o capital e o território; a base 

interpretativa considerando-se que a busca de uma definição perpassa por uma associação 

entre a fundamentação teórica e os fatos na prática; e os processos compreendendo os 

processos que permeiam esses conceitos e nos fazem analisá-los de forma particular, o que 

por fim, nos leva a diferentes possibilidades de interpretação. 
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Figura 01: Estrutura para definição dos conceitos de concorrência e competitividade  

 
Org.: Camilo Pereira, 2013.  

 

O esquema acima apresenta os elementos que consideramos necessários para 

compreender e definir conceitualmente a concorrência e a competitividade, de modo 

particular e sistematizado em nosso objeto de pesquisa. Contudo, não há uma estrutura 

fechada de limitação desses elementos, cada fator associado produz novas correlações que 

possibilitam novas interpretações, em outras palavras, significa que na medida em que há 

diferentes enfoques e contextos de análises e distintos objetos de pesquisa há, 

consequentemente, outras bases empíricas com processos variados e que podem ser 

interpretados particularmente. 

Em síntese, nossa primeira proposta nesse trabalho, consubstancia-se numa 

interpretação conceitual particular sobre concorrência e competitividade relacionadas ao setor 

de transporte aéreo brasileiro e que nos demanda compreender como esses conceitos foram e 

ainda são abordados. Particularizando nossa própria abordagem que revela uma concepção 

geográfica associando a dinâmica capitalista ao território. 
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1.2. A caixa preta do setor de transporte aéreo: a concorrência e a competitividade 

Diferentes áreas do conhecimento investigam os conceitos de concorrência e 

competitividade, seja de forma específica ou genérica. Observamos que alguns autores nos 

revelam interpretações múltiplas e nos auxiliam na compreensão que atribuem a estes 

conceitos, de forma que nos permite recuperar análises que interessam ao nosso objeto 

particular, pois não são excludentes. 

Dentre um levantamento sobre os principais autores que tratam dessa temática e 

que possuem concepções que nos interessa, selecionamos aqueles que, ainda que 

preliminarmente, procuram interpretar esses conceitos separadamente, sem analogias, mesmo 

que de modo indireto. Embora estes autores não nos revelem um conceito específico para 

concorrência e para competitividade, suas análises são importantes, pois nos subsidiam a 

relacionar a concorrência e a competitividade enquanto relações capitalistas que ocorrem com 

determinadas finalidades em/por territórios que interessam a reprodução do capital. 

Dentre esses autores, destacamos Kupfer (1991) que ao tratar da concorrência e da 

competitividade, enfatiza que a literatura recente busca identificar esses conceitos como um 

conjunto de indicadores econômicos, de desempenho, eficiência etc., ressaltando que a 

necessidade da construção de um estatuto teórico próprio é essencial para ir além desse 

conjunto e, assim compreender o verdadeiro "espaço" da rivalidade intercapitalista. 

O autor, logo no título de seu texto identifica e separa concorrência e 

competitividade, e esclarece que: 

A principal insuficiência que decorre da opção assumida pela literatura 

reside na redução da noção de competitividade a algo que se esgota no 

produto ou na firma que o produz. A riqueza do conceito reside na sua 
percepção como um fenômeno que se plasma no âmbito da indústria, vale 

dizer, no conjunto de firmas que a constitui, e no mercado, este último não 

simplesmente como parcela de demanda a ser conquistada ou mantida pela 
firma, mas como o verdadeiro espaço de concorrência intercapitalista 

(KUPFER, 1991: 1).  

 

A partir dessa citação nota-se que para o autor a concorrência e a competitividade 

não são sinônimas, mas se complementam, há uma ideia associativa. Kupfer (1991: 4) deixa 

isso ainda mais claro quando esclarece que a competitividade não pode prescindir de 

fundamentos microeconômicos genéricos, pois esses fundamentos são demarcados pela 

dinâmica da concorrência.  
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Nessa perspectiva, concorrência é definida a partir de um conjunto de formas 

disponíveis em cada setor e que induz a rivalidade por meio das escolhas estratégicas que 

promovem o confronto, buscando inviabilizar a permanência/crescimento do rival: 

Em cada espaço de competição (mercado ou indústria, região, nação) vigora 

um padrão definido como um conjunto de formas de concorrência que se 

revelam dominantes nesse espaço. Em outras palavras, as empresas 
buscariam adotar, em cada instante, estratégias de conduta (investimentos, 

inovação, marketing, compras, financiamento, etc..) voltadas para capacitá-

las a concorrer por preço, esforço de venda, diferenciação de produtos, etc. 
compatíveis com o padrão de concorrência setorial (KUPFER, 1991: 10). 

 

Já no que se refere à competitividade, o autor, acrescenta que parece mais 

promissor desenvolver um princípio geral pelo qual a competitividade seja entendida como 

um "fenômeno direto e indissoluvelmente ligado ao processo de concorrência". Kufper (1991: 

14) entende que a competitividade se trata de um posicionamento estratégico adotado e 

desenvolvido por cada empresa, em que se compreende a existência de uma conotação de 

"poder" que se soma a esse conceito e que é o ponto fundamental de nossa compreensão: 

Competitividade é função da adequação das estratégias das empresas 
individuais ao padrão de concorrência vigente no mercado específico. Em 

cada mercado vigoraria um dado padrão de concorrência definido a partir da 

interação entre estrutura e condutas dominantes no setor. Seriam 

competitivas as firmas que a cada instante adotam estratégias de conduta 
(investimentos, inovação, vendas, compras, financiamento, etc..) mais 

adequadas ao padrão de concorrência setorial (KUPFER, 1991: 14).  

 

Nesse mesmo sentido, Müller (1994: 24) acrescenta uma relação distinta entre 

esses dois conceitos e contribui para essa compreensão diferenciada entre concorrência e 

competitividade, esclarecendo de forma mais clara os elementos que permitem diferenciá-los. 

Atinamos com o autor quando o mesmo destaca que pode se distinguir concorrência de 

competitividade se considerar a competitividade como um "conjunto de habilidades e de 

condições requeridas para o exercício da concorrência
20

".  

As considerações de Müller (1994: 24) sobre a competitividade direcionam-se no 

sentido de compreendê-la como um objetivo de "conquistar, manter e ampliar a participação 

                                                
20 Embora Kupfer (1991) utilize "conjunto" para explicar a concorrência e Müller (1994) utilize o mesmo 
adjetivo para definir competitividade, nota-se que para ambos os autores, o adjetivo "conjunto" está 

referenciando a existência de estratégias desenvolvidas no setor que são utilizadas tanto para concorrer como 

para competir. O que é importante enfatizar é que os dois autores tratam das estratégias como forma e habilidade 

para se promover a concorrência e a competitividade. 
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em mercados". Assim, a análise do autor sobre a competitividade está amplamente 

relacionada ao exercício do poder assim como em Kupfer e, em nosso caso, podemos 

entender como o poder vinculado a participação no mercado. Esse poder será maior ou menor 

em razão do desenvolvimento das estratégias que permitem as empresas aéreas obterem e 

deterem temporariamente uma maior parcela do mercado em que atua, o que no setor de 

transporte aéreo brasileiro pode ser entendido como um maior domínio territorial representado 

pelos aeroportos, pelas localidades em que as empresas aéreas operam, assim como pelas 

malhas aéreas, slots, frequências de voos
21

 etc.. 

Em Mário Possas (1989: 71) encontramos elementos essenciais a essa abordagem. 

Sem a pretensão de diferenciar a concorrência da competitividade, utilizando-as, portanto 

como análogas (e assim destacamos em suas palavras), o autor corrobora que:  

As condições de concorrência consistem essencialmente na mobilidade do 

capital, e o grau em que esta se verifica expressaria de algum modo a 
'intensidade' da competição (competitividade) existente no mercado [...]. A 

concorrência capitalista é a existência de vários capitais em ação (POSSAS, 

M. 1989: 58). 

 

Silvia Possas (1993: 1) complementa essa definição conceitual ao enfatizar que "a 

concorrência deve ser entendida não enquanto um conjunto de características morfológicas de 

um mercado, mas como um processo seletivo existente em qualquer economia mercantil", e 

ainda destaca que as empresas elaboram estratégias para sobreviver e se expandir e para obter 

lucros, trata-se, portanto de parte constitutiva essencial do próprio conceito de capital e, 

portanto da economia capitalista.  

A autora ainda acrescenta uma importante função da concorrência. "As estratégias 

frente à concorrência podem variar, mas ao fim e ao cabo, todas objetivam fundamentalmente a 

busca de espaço de valorização de capital" (POSSAS, S. 1993: 204). Contudo, essa 

valorização do capital está associada ao poder de deter uma maior participação de mercado 

que se realiza por meio das estratégias desenvolvidas e pelas vantagens competitivas que 

conduz ao longo do tempo e que permitem centralizar, concentrar e valorizar seu capital. 

Em Marx (1996 [1867]) temos uma referência essencial a nossa interpretação 

conceitual, contudo refere-se apenas a concorrência, sem abordar a competitividade. Marx 

                                                
21  Ressaltamos os aeroportos, as localidades, os slots, a frequência de voos etc., no sentido de domínio territorial 

relacionado com o número de pontos que a empresa aérea detém no aeroporto e a malha aérea possibilitada pelos 

pares de cidades. Essa relação será abordada no Capítulo III. 
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(1996 [1867]) elucida que a concorrência
22

 está relacionada ao preço de mercado, ao preço de 

produção e as taxas de lucro, de forma geral. Embora Marx (1996 [1867]: 433) protele suas 

considerações sobre a concorrência, tomada sem diferenciação em relação à competitividade, 

o autor destaca que:  

[...] uma análise científica da concorrência só é possível depois de se 

compreender a natureza interna do capital, do mesmo modo que o 

movimento aparente dos corpos celestes somente é compreensível para 
quem conhece seu movimento real, embora imperceptível aos sentidos. 

(MARX, 1996 [1867]: 433. Grifo nosso). 

 

Nessa perspectiva da concorrência proposta por Marx que buscamos conceber 

nossa interpretação conceitual sobre os termos concorrência e competitividade, que mesmo 

considerando suas diferenças, ambos funcionam como elementos imanentes ao capital e, 

portanto, referem-se a uma disputa permanente entre o capital empresarial (companhias 

aéreas) por determinados territórios. 

 Desse modo, baseados e concernidos por diferentes interpretações em relação às 

análises sobre os conceitos de concorrência e competitividade destacadas por Kupfer, Müller, 

Mário Possas, Silvia Possas e Marx, apresentamos um quadro em que sintetizamos as 

principais ideias dos autores em relação a estes conceitos, como forma de tornar 

metodologicamente mais compreensível as diferentes e, por vezes, complementares 

interpretações, sendo que alguns dão ênfase a um conceito; outros não fazem uma 

diferenciação direta, e nem mesmo menção a um dos conceitos; há ainda autores que utilizam 

esses conceitos de forma sinônima. Contudo em suas diferentes dimensões estas abordagens 

nos auxiliam a compreendê-las em suas especificidades. 

 

 

                                                
22 Há em Marx uma análise sucinta sobre a concorrência que se revela em termos de produção, não há referência 

à competitividade. Nesse âmbito poderíamos tomar esses conceitos como sinônimos, dada a não diferenciação e 

menção do autor à competitividade. Porém, preferimos identificar em Marx apenas a concorrência, buscando 

apenas associações interpretativas com a competitividade, resguardando em todas as citações de Marx o original, 

concorrência. De acordo com Tolipan (1981: 191), o tema referente à "concorrência" foi tratado por Marx em 
frases gerais, sendo que o modo de apresentá-lo é de uma permanente promessa de seu tratamento futuro. Mário 

Possas (1989: 66) esclarece bem essa visão marxista de concorrência que se baseia em "explicitar a possibilidade 

e as condições gerais de reprodutibilidade do sistema econômico capitalista a partir de sua teoria do valor-

trabalho". 
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Quadro 01: Síntese referencial sobre os conceitos de concorrência e competitividade 

AUTOR CONCORRÊNCIA COMPETITIVIDADE 

Kupfer (1991)  Considera-se a existência de um espaço de competitividade 

em que vigoraria um conjunto de formas de concorrência; 

 Compreende que as formas possíveis de concorrência 

englobam preço, qualidade, habilidade de servir ao mercado, 

esforço de venda, diferenciação de produto e outras; 

 Há uma interação das forças concorrenciais presentes no 

espaço de competitividade; 

 Relaciona com a busca por adotar, em cada instante, 
estratégias de conduta voltadas para capacitar cada empresa a 

concorrer; 

 É uma característica geral do capitalismo; 

 É a função da adequação das estratégias das empresas individuais ao 

padrão de concorrência vigente no mercado específico; 

 Compreende como um verdadeiro espaço de concorrência 

intercapitalista; 

 Deve ser entendida como um fenômeno direto e indissoluvelmente 

ligado ao processo de concorrência; 

 É um resultado do processo de concorrência capitalista; 

 É a capacidade de a empresa formular e implementar estratégias 
concorrenciais, que lhe permitam ampliar ou conservar, de forma 

duradoura, uma posição sustentável no mercado; 

 Está relacionado ao exercício de poder em setores com diferentes 

padrões de concorrência;  

Müller (1994)  É o ato da luta econômica; 

 É o processo de enfrentamento dos vários capitais, das 

unidades de poder de valorização e expansão econômica; 

 Considera como parte integrante e inseparável do 

movimento global de acumulação do capital; 

 É o motor básico da dinâmica capitalista; 

 

 É o conjunto de habilidades e de condições requeridas para o 

exercício da concorrência; 

 Está relacionada à participação no mercado e a incorporação da 

estrutura e da conduta das empresas e dos setores econômicos; 

 Incorpora-se ao conceito de poder; 

 É uma expressão do poder estrutural, ou um efeito combinado de 

controle sobre as fontes de poder; 

Mário Possas (1985)  Parte constitutiva essencial do próprio conceito de capital; 

 Considera como o processo de enfrentamento dos vários 

blocos de capital; 

 A busca por estratégias visando um melhor desempenho e 

uma maior ampliação do capital; 

 É uma disputa permanente entre empresas ou 

produtores/vendedores pela sobrevivência no mercado, mais 

do que pelo maior lucro possível; 

 Consiste na mobilidade do capital; 

 Expressa a intensidade da competitividade; 

 É um processo de defrontação dos vários capitais, isto é, das 

unidades de poder de valorização e de expansão econômica; 

 Está associada aos processos de concentração e centralização 

do capital; 

 É um atributo da concorrência; 

 É o poder de definir (formular e implementar) estratégias de 

valorização do capital; 
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Silvia Possas (1993)  Compreende como um processo seletivo existente em que as 

empresas elaboram estratégias para sobreviver e expandir-se 

para obter lucros; 

 Consiste fundamentalmente na busca de vantagens 

competitivas, que servem de "trunfos" para a apropriação da 

maior quantidade de valor possível; 

 Faz parte de um processo de luta por apropriação de poder 

de compra e garantia de espaço de valorização do capital; 

 Reflete de algum modo seja nos próprios lucros, seja na obtenção de 

maior espaço econômico; 

 Está relacionado conjuntamente aos indicadores de rentabilidade e de 

market share (poder de mercado). 

Marx (1996 [1867])  É a natureza interna do capital, seu caráter essencial; 

 Manifesta-se e se realiza como a interação de muitos capitais 

entre si, como tendência exterior de uma necessidade interior; 

 É a execução das leis internas do capital; 

 É o modo pelo qual os vários capitais se impõem a si mesmo 

e aos demais as determinações imanentes do capital; 

 Se relaciona aos processos de concentração e centralização 

do capital; 

 Não considerado; 

Fonte: Organização própria com base nos autores. Org.: Camilo Pereira, 2013. 
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A concorrência e a competitividade estão obviamente relacionadas ao processo de 

rivalizar, confrontar, são, portanto, elementos intrínsecos à reprodução capitalista, 

demandando do capital empresarial a escolha e o desenvolvimento de habilidades para 

disputas permanentes no/pelo mercado, bem como estratégias que permitam a manutenção 

e/ou a ampliação do poder onde o capital tem interesse em permanecer ou expandir.  

Nesse mérito, o diferencial que propomos à nossa interpretação conceitual sobre 

concorrência e competitividade diz respeito à perspectiva territorial. É visível que em todas as 

análises dos autores elencados, o território não é destacado, em alguns casos é implícito, mas 

não se evidencia sua natureza e função. Nossa intenção é tornar claro esse fundamento, 

revelando que tanto na concorrência quanto na competitividade o território é um elemento 

essencial para se compreender como que o capital empresarial se processa diante da dinâmica 

do setor de transporte aéreo brasileiro. Daí utilizarmos as bases conceituais explicitadas no 

quadro anterior e somadas às nossas interpretações conceituais. 

Identificamos e destacamos que a concorrência é definida, em nossa interpretação 

conceitual, pelas escolhas e ações estratégicas de cada capital empresarial no setor e tem 

como um de seus objetivos rivalizar a fim de, por exemplo, eliminar um concorrente; atingir 

novos nichos de mercado em diferentes territórios; aumentar a operacionalização de voos em 

determinado aeroporto; intensificar a luta de preços nas mais diferentes escalas territoriais; 

introduzir uma inovação tecnológica que permita uma vantagem temporal etc.. A 

concorrência, portanto, é a ação, se realiza pela capacidade de concorrer frontalmente com 

seus oponentes, a fim de contribuir com a competitividade, pois o resultado da concorrência 

incide diretamente no poder e no domínio territorial que o capital empresarial é capaz de 

empreender. 

Em nossa interpretação conceitual particular entendemos que a concorrência, no 

setor de transporte aéreo, está fortemente articulada a regulamentação estatal, mas também se 

orienta, em grande medida, pelas escolhas das melhores estratégias do capital para se 

reproduzir e valorizar-se, visando formas de extinguir empresas aéreas concorrentes de 

maneiras diversas, a fim de tomar suas bases de operações. Nesse mérito, a valorização do 

capital tem relação direta com o território, pois é onde se desenvolve e se materializa toda a 

dinâmica resultante das relações capitalistas, quando uma companhia aérea elimina outra, há 

uma maior possibilidade de criar ou expandir sua malha de voos, escalas e conexões 

territorialmente, ou seja, de ampliar sua operação em diferentes localidades.  
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As empresas aéreas concorrem entre si baseadas em seus atribuídos materiais e 

imateriais, tais como serviços, produtos, crédito, liquidez, distribuição geográfica, topologia 

empresarial, marca etc., e possuem variadas finalidades, no entanto, independente de como se 

concorre, de qual estratégia será adotada, há em todos os casos a particularidade de se 

executar a concorrência em um determinado território de atuação. 

O determinante da concorrência é a disputa direta entre os capitais empresariais, 

indiferente se o objetivo é eliminar uma empresa aérea rival ou promover formas de 

cooperação, há concorrência. Se houver a eliminação ou a cooperação, em ambos os casos 

haverá um território de atuação desse capital empresarial, que se traduz como uma fonte de 

tensão incessante. Por isso, é importante acentuar que as estratégias, além de empresariais, 

econômicas e competitivas, são essencialmente territoriais, visam incorporar mais territórios 

de atuação aos seus interesses e, consequentemente, eliminar esses territórios de seus 

concorrentes.  

Consideramos que a competitividade é um posicionamento estratégico da empresa 

aérea, trata-se da habilidade de sustentar essas condições estratégicas que possibilitem manter 

ou ampliar o "poder" sobre determinados territórios pelo maior tempo possível, visando 

estabelecer uma vantagem competitiva
23

 sobre os demais capitais empresariais do setor.  

É definitivamente uma forma das empresas aéreas promoverem seu poder de 

participação no mercado, ou seja, se caracteriza como um mecanismo pelo qual o capital 

empresarial busca estabelecer seu domínio de mercado mediante a maior abrangência 

territorial, o que no setor de transporte aéreo pode ser representado pelo maior número de 

voos por dia em determinados pares de cidades, maior frequência em um aeroporto com 

potencial geração de tráfego, maior número slots em um aeroporto representativo da malha 

aérea, uma rede mais densa etc., ou seja, a maior participação das companhias aéreas em 

diferentes territórios, portanto, cada aeroporto/localidade/slot revela-se uma fonte territorial 

de poder para as companhia aéreas. 

Nessa perspectiva, esses aeroportos e a rede expressa por estes manifestam uma 

organização territorial e deles as empresas aéreas se utilizam como forma de estruturar o 

poder sobre determinados territórios de interesse. A utilização desses pontos fixos muito além 

                                                
23 Para Porter (1989), a necessidade de criar vantagens competitivas é fundamental para consolidação num 
mercado competitivo, uma vez que é mediante a estratégia e a inovação corporativa que as empresas conseguem 

manipular e constituir um mercado de acordo com seus interesses. A aderência conceitual do autor é pertinente 

quanto ao seu posicionamento estratégico na discussão sobre constituição da "vantagem competitiva", 

considerada pelo mesmo como uma estratégia eloquentemente distinguível e compulsoriamente exequível. 
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de uma necessidade técnica é uma forma de manifestação de poder, além de estar diretamente 

associada à atratividade que os territórios, por suas especificidades, já exercem. 

Cada aeroporto possui normas e regulamentos que regem a atuação das 

companhias aéreas, como por exemplo, os slots, que são permissões para pousos e 

decolagens, as frequências/dia, as malhas aéreas, escalas e conexões, a rede etc., em outras 

palavras, quando se diz que as empresas aéreas competem por poder de mercado, nada mais é 

que poder de atuação nos territórios de interesse do capital, que representa também um maior 

poder em atrair passageiros para a companhia aérea. Quanto maior sua atuação em aeroportos 

estratégicos e de seu interesse, maior será seu poder de mercado, e consequentemente maior 

será a possibilidade da companhia aérea criar uma rede densificada que pode gradativamente 

ser expandida a territórios que podem vir a ser de seu interesse, pois a atuação em cada 

território é estrategicamente planejada pelas companhias aéreas, para isso os acordos e as 

alianças se fazem essenciais. 

A competitividade tem, portanto, um determinante crucial que é o poder de 

participar e garantir uma parcela considerável do território nas múltiplas escalas, 

desenvolvendo muitas vezes ações estratégicas cooperativas com algumas empresas aéreas. 

Não se confunde com a concorrência, ainda que a proximidade entre esses conceitos seja tão 

tênue. Nota-se que os autores destacados no Quadro 01, ao retratar a competitividade inserem 

o substantivo "concorrência" em suas definições, pois a competitividade inclui a concorrência 

em seu âmago, uma vez que a mesma se dá pela disputa entre os diferentes capitais 

individuais (com diferentes finalidades) que resultam no objetivo da competitividade, ou seja, 

a supremacia do poder territorial. 

Em síntese, a concorrência está relacionada à forma de disputar o mercado, de 

criar e aplicar as estratégias a fim de rivalizar ou cooperar com um concorrente por diferentes 

territórios. A competitividade é a forma de posicionamento da companhia aérea no mercado, 

com o intuito de se ter a habilidade de sustentar os mecanismos que conservem o poder de 

mercado da empresa aérea sob determinados territórios de interesse do capital, ainda que para 

isso seja necessário criar acordos, alianças de cooperação com outras empresas. 

Dentro dessa lógica capitalista e mediante a nossa interpretação conceitual sobre a 

concorrência e a competitividade, um fato se sobrepõe em nossa análise, a essencialidade no 

que tange as determinantes estruturais mais relevantes dessa dinâmica capitalista e a relação 

com o território que são os processos de concentração e centralização do capital e a estratégia 
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de cooperação. Esses elementos são partes constitutivas de toda a dinâmica empresarial do 

setor de transporte aéreo brasileiro e se revelam inerentes à nossa compreensão. 

 

 1.3. Centralização, concentração do capital e cooperação: entre processos e estratégias 

As companhias aéreas brasileiras concorrem, competem, buscam maior 

produtividade, margens de lucros, crescimento e, consequentemente, maior domínio 

territorial. As empresas aéreas que estão alheias a essa dinâmica, geralmente são aquelas que 

não são/estão potencialmente capitalizadas para rivalizar e sustentar poder de mercado com as 

grandes companhias aéreas, em geral, com raras exceções, são gradativamente extintas, 

associadas, fusionadas ou absorvidas pelas companhias aéreas líderes que organizam o 

sistema concorrencial, a exemplo do que temos no Brasil. 

 Kon (1994: 58) explica essa relação de rivalidade e poder a partir das análises que 

definem os grandes e os pequenos capitais empresariais. A autora sintetiza que as grandes 

empresas ao se expandirem detêm mais rapidamente uma participação absoluta e com isso a 

participação das pequenas diminui em função do tamanho do mercado ou estas são eliminadas 

deste mercado. 

A eliminação da qual a autora faz referência não se trata propriamente da exclusão 

propriamente dita de uma empresa aérea do mercado. Essa eliminação pode se dar pela 

falência entendendo como a saída definitiva de um capital empresarial do mercado, quando a 

companhia aérea não apresenta condições hábeis de manter um poder de disputa, ainda que 

restrito a uma pequena parcela do mercado; como também essa eliminação pode se dar por 

meio de escolhas estratégicas que levam a uma ação bastante peculiar no setor e transporte 

aéreo brasileiro: a cooperação entre diferentes capitais que, posteriormente, resulta em fusões, 

aquisições, associações e alianças, considerando as diferentes formas de organização do 

capital para implementar essas ações. 

Nesse aspecto que consideramos a concorrência e a competitividade a partir dos 

processos de centralização e concentração do capital. Mário Possas (1989: 71) corrobora ao 

afirmar que "se a concorrência é encarada como uma interação de capitais [...] é legítimo 

localizá-la na base do processo de acumulação e, mais especificamente, de concentração e 

centralização do capital". 

Kon (1994: 49) argumenta que a centralização do capital resulta do enfrentamento 

característico da concorrência e com isso o desenvolvimento do capitalismo pressupõe o 
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aumento do tamanho mínimo do capital individual, logo, frequentemente os capitais maiores 

derrotam os menores. A disputa direta entre os capitais e a eliminação de um pelo outro é a 

condição essencial que caracteriza a centralização do capital como um elemento vinculado à 

concorrência: 

A centralização ocorre através da mudança na distribuição de capitais 

existentes, crescendo em uma mão até formar massas grandiosas, porque é 

retirado de muitas mãos individuais [...]. Complementa a acumulação ao 
permitir que os capitais expandam as escalas de suas operações. É supressão 

de sua autonomia individual, expropriação de capitalista por capitalista, 

transformação de muitos capitais menores em poucos capitais maiores 

(KON, 1994: 49). 

 

A centralização do capital é, portanto o resultado, um efeito da concorrência no 

mercado. Nessa perspectiva, Aglietta (1986: 196) explica que a centralização tem por objetivo 

modificar a estrutura dos capitais individuais e, portanto, "a centralização se efetua 

principalmente mediante a eliminação de empresas
24

", mas tal fato se dá pelos objetivos das 

estratégias das companhias aéreas que promovem novos cenários concorrenciais, contribuindo 

para que os grandes capitais dissolvam os menores (dissolução que pode ocorrer pela 

eliminação ou cooperação) promovendo, consequentemente a valorização dos capitais 

maiores.  

Nessa mesma lógica, Lencioni (2014) revela que:  

O processo de centralização diz respeito a um fato qualitativo. Ele é a 
expressão máxima da concorrência intercapitalista. Por meio do processo de 

centralização de capitais há uma reorganização dos ciclos de valorização dos 

capitais que se apresentam fracionados. O processo de centralização do 
capital se constitui num processo de concorrência entre ‘frações do capital’. 

Essa concorrência reorganiza essas frações de capital, ou seja, ela reorganiza 

os capitais fracionados, os capitais autônomos. Em síntese, o que isso 
significa? Significa um processo no qual há a expropriação de um capitalista 

pelo outro (LENCIONI, 2014: 34). 

 

A expropriação de um capitalista por outro, é um produto da concorrência, daí se 

relacionar a concorrência com o processo de centralização do capital. Em suma, é isso que 

podemos observar atualmente no setor de transporte aéreo brasileiro, isto é, um processo de 

concorrência entre frações do capital, ou seja, entre várias companhias aéreas, e também uma 

constante expropriação de um capitalista por outro, contudo essa expropriação ocorre ora pela 

                                                
24 "la centralizácion se efectúa principalmente mediante la eliminácion de empresa " (Tradução nossa). 
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falência ou exclusão de uma companhia aérea; ora pela aquisição, fusão, reagrupamento de 

companhias aéreas, o que é determinado pela forma como o capital se organiza
25

. Isso gera, 

por conseguinte, uma reorganização dos capitais empresariais, que tem seu capital valorizado. 

Isso pode ser melhor compreendido a partir de Aglietta (1986: 196) que bem formula essa 

relação: "a centralização do capital não se limita a reduzir o número de capitais autônomos e a 

aumentar seu tamanho. Estabelece novas relações de competição
26

". 

O autor ainda ressalta que a centralização de capital também gera a falência e a 

incorporação de outras empresas. "Com a centralização do capital desaparecem inúmeros 

capitais individuais por absorção, enquanto outros são agrupados por incorporação ou fusão"
27

 

(AGLIETTA, 1986: 195). Dessa forma, entende-se que a concorrência não tem o mérito 

particular apenas de "quebrar" ou falir totalmente seus concorrentes, a aquisição mediante 

estratégias de cooperação também funciona como uma forma de eliminação de uma empresa. 

Nessa lógica de grandes e pequenos capitais empresariais, o que se pode destacar 

é que o mercado ao se constituir pela concorrência e pela competitividade promove mais a 

saída do que a entrada de companhias aéreas. Ainda que teoricamente não existam barreiras à 

entrada, a consolidação no mercado requer que as empresas aéreas sejam potencialmente 

capitalizadas a fim de sobreviver no setor, daí compreender que as estratégias são 

estabelecidas em função da finalidade dos capitais empresariais, mais precisamente pelos 

interesses das grandes companhias aéreas. 

Em função disso, quando se trata da concorrência, há uma forte conotação de que 

a rivalidade se sobrepõe nesse contexto, contudo a reciprocidade é um fator crucial no 

mercado de transporte aéreo brasileiro, pois permite uma sinergia entre os adversários, que é 

melhor compreendida pela estratégia de cooperação. 

Em termos práticos, há no setor aéreo brasileiro, três grandes empresas aéreas que 

dominam o mercado (TAM, GOL e AZUL) e, paulatinamente, dividem entre si o poder de 

mercado e, principalmente concorrem com companhias aéreas menos capitalizadas, 

geralmente com a finalidade de promover estratégias de cooperação, seja por meio de 

alianças, acordos pontuais etc., o que no setor de transporte aéreo brasileiro tem gerado um 

                                                
25 No capítulo 2, Figura 3 explicamos as formas de centralização do capital a partir da associação, absorção e 

fusão.  

26 "a centralizácion de capital no se limita a reducir el número de capitales autônomos y a aumentar su tamaño. 

Establece nuevas relaciones de competencia" (Tradução nossa). 

27 "Con la centralización del capital desaparecen innumerables capitais individuales por absorção, mientras que 

otros son reagrupados por fusión o consolidación" (Tradução nossa). 
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efeito bastante disseminado pelas grandes companhias aéreas em relação à funcionalidade das 

empresas aéreas menores (também chamadas de regionais): fazer com que estas sirvam de 

alimentadoras de suas linhas principais e mais lucrativas.  

Mário Possas (2002) destaca que muitas vezes importa mais ao capital criar 

estratégias de diferenciação, por meio de inovações, interações, acordos em sentido amplo, do 

que a eliminação de seu rival, ou seja, interessa mais cooperar com seus concorrentes com o 

objetivo de criar um maior poder de mercado, obter autorizações de voos, ampliar sua escala 

de atuação territorial, sua rede de voos do que necessariamente adotar estratégias que 

promovam uma situação falimentar de seus adversários. Em outros termos, se situar bem no 

mercado não é apenas um produto da capacidade da concorrência, é também resultado da 

cooperação. 

Desse modo, a eliminação propriamente dita do concorrente pode se dar por meio 

de outras ações, como por exemplo, por associações, fusões, aquisições, alianças, acordos 

etc., entendidos muitas vezes como estratégias de cooperação. Assim, o resultado da 

centralização do capital é um número de capitais menores, reunido em um grande capital que 

passa a ter uma nova magnitude.  

Portanto, concorrer não é apenas eliminar outra empresa aérea, é também 

cooperar, para ampliar e ter condições de sustentar seu domínio territorial e tornar-se mais 

competitivo. Quando se amplia a magnitude do capital dessas grandes empresas aéreas a 

partir da centralização do capital, as mesmas passam a ter maior poder de participação, pois 

agora ao invés de uma, são várias reunidas em uma só. Passamos então da concorrência à 

competitividade, que são indiscutivelmente complementares e na competitividade podemos 

visualizar com mais precisão o processo de concentração do capital. 

Lencioni (2014) explica que: 

O processo de concentração de capital diz respeito a um fato quantitativo; 

está relacionado a um processo que altera o tamanho, a magnitude do capital 

de uma empresa. Com essa magnitude de capital aumentada a empresa busca 
garantir maiores condições de se impor no mercado e enfrentar com 

vantagens a concorrência intercapitalista e eventuais obstáculos à reprodução 

do seu capital (LENCIONI, 2014: 34). 

 

Nesse sentido, o processo de concentração do capital está relacionado à 

competitividade. Este fato quantitativo que altera a magnitude do capital se expressa pela 

busca por lucros, pela reprodução do capital, mas principalmente pela sustentação do poder 
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territorial, por uma riqueza abstrata e imanente, ou seja, pelo poder de mercado, e essa busca 

se dá porque há uma disputa entre capitais de maior grandeza, por capitais que tem condições 

de se impor no mercado e enfrentar com vantagens a rivalidade indubitável do mercado. 

Também como forma de sintetizar as ideias dos principais autores que abordam o 

tema destacado nessa pesquisa, apresentamos um quadro que sumariza a centralização e a 

concentração do capital, buscando com isso condensar suas especificações e torná-las 

inteligíveis ao nosso objetivo. Nesse quadro, compreendemos que as análises de cada autor 

complementam-se e contribuem com nossa proposta de interpretar e correlacionar a 

concorrência e a competitividade com os processos de centralização e concentração do 

capital:  

 

Quadro 02: Síntese sobre os processos de centralização e concentração do capital 

AUTORES CENTRALIZAÇÃO DO CAPITAL CONCENTRAÇÃO DO CAPITAL 

Kon 

(1994) 

 

 Resulta da luta da concorrência; 

 Pressupõe o aumento do tamanho do capital 

individual; 

 Ocorre através da mudança na distribuição 

de capitais existentes; 

 Complementa a acumulação ao permitir 

que os capitalistas expandam a escala de suas 

operações; 

 Supressão da autonomia individual, 

expropriação de capitalista por capitalista; 

 Transformação de muitos capitais menores 

em poucos capitais maiores; 

 Crescimento dos capitais individuais; 

 Ampliação da massa multiplicada da 

riqueza da empresa; 

 Considerada como um dos determinantes 

estruturais mais relevantes da competitividade; 

 Relaciona-se a indução de mudanças no 

poder dos capitais individuais; 

 

Aglietta 

(1986; 

2000) 

 Modificação qualitativa que remodela a 

autonomia dos capitais e cria novas formas de 

concorrência; 

 É um processo descontinuo no tempo, 

relacionado com as fases de formação do 

capital no processo de acumulação global; 

 Faz desaparecer inúmeros capitais 

individuais por absorção, reagrupamento, 
fusão ou consolidação; 

 É um efeito do processo geral de 

desvalorização do capital sob o fracionamento 

dos capitais; 

 Efetua-se principalmente mediante a 

eliminação de empresas, reduzindo o número 

de capitais autônomos e aumentando seu 

tamanho; 

 É a ampliação da propriedade dentro de um 

processo de valorização; 

 Um fato quantitativo de acumulação 

desigual que conserva a autonomia dos 

capitais; 

 É um fenômeno que deriva da acumulação; 

 É reflexo do desenvolvimento desigual 

sobre o fracionamento dos capitais; 

Lencioni 

(2014; 

2008) 

 Ocorre por meio da associação entre 

empresas, da absorção de uma pela outra, ou 

por meio de fusões de empresas; 

 Refere-se a um fato qualitativo; 

 É a expressão máxima da concorrência 

intercapitalista; 

 Um fato quantitativo que está relacionado a 

um processo que altera o tamanho, a 

magnitude do capital de uma empresa; 

 Como há uma ampliação da magnitude de 
capital, a empresa busca garantir maiores 

condições de se impor no mercado e enfrentar 
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 Promove uma reorganização dos ciclos de 

valorização dos capitais que se apresentam 

fracionados; 

 Constitui num processo de concorrência 

entre frações do capital; 

 Definido por um processo no qual há a 

expropriação de um capitalista pelo outro; 

 Pode ocorrer por meio de absorção, fusão e 

associação; 

 Trata-se de uma forma agressiva de 

conquista de mercados; 

 É centralizar capitais; 

 Abolição da autonomia do capital 

individual; 

 É uma reorganização na distribuição da 

propriedade dos capitais; 

com vantagens a concorrência intercapitalista 

e eventuais obstáculos à reprodução do seu 

capital; 

 Ocorre por meio da expansão dos negócios, 

da ampliação dos mercados, da intensificação 

da produção e da ampliação do número de 

equipamentos e trabalhadores; 

 Quando as empresas se tornam cada vez 

maiores; 

 Esse processo leva a uma maior acumulação 

de capitais, baseia-se, portanto, na 
acumulação; 

 Processo que faz expandir os meios de 

produção e de trabalhadores, ampliando, 

assim, a base da acumulação e confundindo-se 

com ela; 

 Está relacionado à produção de riqueza. 

Fonte: Organização própria com base nos autores citados. Org.: Camilo Pereira, 2013.  

 

O Quadro 02 fornece elementos para se compreender que a dinâmica empresarial 

tem o mérito de articular esses processos. Pode haver centralização e concentração do capital 

simultaneamente, assim como pode ocorrer concorrência e competitividade, isso significa 

dizer que, interessa ao capital empresarial a concorrência e a eliminação de concorrentes, mas 

os resultados dessa disputa não são fortuitos, advém da escolha e da finalidade de suas 

estratégias, ou seja, desenvolver uma estratégia de cooperação com um concorrente pode se 

caracterizar uma forma incipiente de centralizar e, posteriormente concentrar capital e, essa 

estratégia tem se constituído como uma eficaz ação empresarial, que promove o poder de 

atuação de forma mais ampla territorialmente, daí compreender a essencialidade da 

cooperação no setor de transporte aéreo brasileiro. 

Marx (1974 [1885]: 414) alega que: "o capital existe e só pode existir como 

pluralidade de capitais, e por isso seu movimento de autodeterminação aparece como 

interação". No caso em exame, essa interação pode ser compreendida pela estratégia de 

cooperação entre os capitais empresariais do setor de transporte aéreo brasileiro.  

Para Coutinho e Ferraz (1994: 186) a formação de redes de cooperação enseja a 

possibilidade de desenvolvimento de novas formas de organização empresarial, superiores 

aquelas baseadas em hierarquias verticalizadas. Para os autores "a cooperação é uma maneira 

inovadora de lidar com as "imperfeições" do mercado, isto é, as relações de mercado são, por 

essência, baseadas nos interesses individuais das empresas participantes".  

No entanto, essa novas formas organizacionais de empresas não são mais 

induzidas por ações antagônicas e não-cooperativas, a estratégia de cooperação tem uma 

relevância diferencial atualmente, que se constitui por interesses individuais, mas a partir de 
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ações coletivas, e isso não ocorre apenas a nível doméstico, internacionalmente observamos 

as mesmas ações estratégicas, seja por meio de acordos pontuais entre companhias aéreas de 

um mesmo país, seja por meio das conhecidas alianças globais.  

O que se observa no setor aéreo brasileiro é uma flexibilidade estratégica dos 

capitais empresariais, ou seja, ainda que suas ações sejam individuais, essas convergem para 

uma organização de estratégias combinadas (ou cooperativas) que não necessariamente 

promovem a ação individual, mas sim uma ação conjunta entre os capitais. Nesse contexto 

pode se compreender que as empresas aéreas concorrem, competem e cooperam para isso 

centralizam e concentram capital. 

Rothbard (1970: 279) destaca que "o mercado é onde todos se servem e servem 

aos outros, ao mesmo tempo, e vivem com infinitos níveis mais elevados de consumo". Se a 

citação anterior nos remete a pensar de qual mercado o autor trata, impossível seria não lê-la 

com certa ironia no caso do setor aéreo brasileiro.  

Concordamos que o mercado é de fato onde todos se servem e servem aos outros, 

mas não de forma trivial, de forma estratégica, daí a necessidade de se compreender mais 

profundamente como a concorrência e a competitividade entre as companhias aéreas 

brasileiras revelam muito mais do que propriamente a eliminação ou a aquisição de um 

adversário, há sempre uma implicitude nas ações das companhias aéreas que é essencialmente 

o caráter estratégico que contribui para a centralização e concentração do capital. 

Os processos de concentração e centralização do capital ocorrem por meio de 

estratégias que buscam, dentre vários fatores, combinações entre as empresas, que resulta na 

formação de fusões, aquisições, acordos, alianças etc., e que segundo Hilferding (1985) se dão 

por causas técnicas e econômicas distintas, em que se baseia na forma de organização do 

mercado no território. Nesse sentido que compreendemos que a dinâmica do capital em suas 

diferentes formas, se revela no território, pois é no território que "as relações se desenvolvem 

e se manifestam como um campo de poder" (RAFFESTIN, 1993 [1980]: 144). 

 

1.4. Território: a materialização da concorrência, da competitividade e da cooperação 

Para um avião alçar voo é necessário um conjunto de procedimentos, dentre estes 

é preciso que as leis da aerodinâmica se realizem e, nesse sentido, a asa de um avião, quando 

em movimento a uma determinada velocidade, é o que cria a sustentação necessária para que 

o mesmo se mantenha voando. 
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A analogia que fazemos entre território e a asa de um avião significa que, assim 

como a asa e o movimento são importantes para que um avião desenvolva sua função 

principal que é voar, o território também se constitui como um elemento vital para a dinâmica 

empresarial do setor aéreo. 

Se o capital precisa se reproduzir, na mesma proporção, necessita de um território 

que materialize as ações do capital, pois conforme Raffestin (1993 [1980]: 144) o território é 

o resultado da ação dos capitais e, dessa perspectiva, é "um espaço onde se projetou um 

trabalho, e que, por consequência, revela relações marcadas pelo poder. O território é a prisão 

que os homens constroem para si". 

O território integrado ao capital define conjuntamente as escolhas e finalidades 

estratégicas das companhias aéreas brasileiras. As estratégias do capital empresarial são 

consubstanciadas pelas estratégias territoriais que são organizadas ora como medida para se 

neutralizar o concorrente, ora como uma ação que visa o poder de domínio territorial e 

expansão geográfica. Dessa forma, as ações das companhias aéreas de transporte aéreo 

brasileiro em seus processos de centralização e concentração do capital, pelas suas diferentes 

estratégias configuram um exemplo característico dessa dinâmica territorial que 

invariavelmente nos apresenta um cenário contraditório, onde concorrer, competir e cooperar 

pode não significar uma incoerência. 

Mais do que sustentar uma vantagem competitiva essas ações influenciam a 

dinâmica empresarial, acentuada por uma dinâmica territorial, ou seja, há uma via de mão 

dupla nessa relação que tem em alguns momentos o capital como determinador e, noutros 

momentos, tem o território como agente influenciar direto. 

As alianças estratégicas, os acordos, as ligações entre as companhias aéreas 

tornaram-se ações praticamente obrigatórias para a permanência no mercado, mas essas 

estratégias se dão porque há um determinante territorial de grande importância, quanto maior 

o poder de um capital empresarial (centralizado e concentrado), maior será seu poder de 

expansão territorial e de market share. 

No sentido extremo de assimilação podíamos comparar o setor aéreo brasileiro à 

lei da selva que implica na existência de uma forma de "darwinismo econômico". Conforme 

explica Papy (2011: 13), neste meio (que se subentende o território), apenas o mais forte 

sobrevive, o que em outras palavras significa que sua sobrevivência se dá à custa dos mais 
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fracos. "A selva é um lugar de brutalidade, onde alguns se servem dos outros e todos vivem 

em um estado de fome
28

". 

 Embora seja coerente a comparação quando esquematicamente avaliamos um 

setor que, em resumo, constitui-se pela rivalidade, esta abordagem não se revela na prática. 

Primeiro, porque o território é um relevante elemento que estabelece muitas vezes o ritmo das 

ações estratégicas das empresas aéreas e determina a existência da concorrência, da 

competitividade (da centralização e concentração do capital), da cooperação e, principalmente 

da escolha das estratégias em cada território. 

Segundo, a realidade econômica do setor de transporte aéreo no Brasil não se 

constitui apenas pela demanda e pela oferta, ou seja, não é suficiente a existência de aviões e 

passageiros para que o avião decole; há um conjunto de fatores que associados organizam e 

desorganizam a irrefreável dinâmica deste setor regulado e controlado pelo Estado, 

influenciado por ações estratégicas estrangeiras. 

Além disso, o setor possui uma dinâmica que, a todo o momento, é criado, 

recriado, se desenvolve, se articula, se modera, acelera mediante diferentes períodos, 

diferentes contextos econômicos e políticos, manifestando suas diferentes ações em diferentes 

escalas territoriais de atuação que os capitais empresariais podem exercer domínio, poder, 

supremacia. 

Em outras palavras, é importante salientar que o território e as relações que nele se 

processam são determinados, mas também determinam as ações do capital. Certamente, é 

difícil traçar o limite entre o que é estratégico e o que não é, principalmente quando se analisa 

tal fato pelo ângulo da combinação entre empresas aéreas, porque há diferentes interesses e, 

sobretudo, distintos resultados. 

Em síntese, face a essa dinâmica que envolve diferentes estratégias e processos, o 

que se revela é que a concorrência e a competitividade se processam por novas relações 

estratégicas que são traçadas constantemente no mercado, uma vez que a dinamicidade do 

setor empreende a todo momento um novo posicionamento estratégico, uma ação inovadora, 

um acordo, uma aliança etc., Em suma, criam-se a todo tempo, novas possibilidades de 

valorização dos capitais, sobretudo dos mais potencialmente capitalizados, o que atualmente, 

                                                
28 "La jungle est un lieu de brutalité où certains se servent d’autres et tous vivent à l’état de famine" (Tradução 

nossa). 
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no setor de transporte aéreo brasileiro pode ser definido pela atuação territorial das 

companhias aéreas: TAM, GOL e AZUL. 
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CAPÍTULO II 
 

________________________________ 

  

 

O ALÇAR VOO DAS COMPANHIAS 

AÉREAS BRASILEIRAS: 

entre altitude de cruzeiro e ação da 

gravidade 

___________________________________ 
Le monde des compagnies aériennes est en perpétuel changement: 
des compagnies agonisent ou meurent, d’autres naissent pleines de 
promesses; certaines fusionnent; des alliances mondiales voient le 
jour, d’autres se défont; on ne parle que de privatisation, 
déréglementation, libéralisation, tout cela pour le plus grand bien 
présumé du consommateur; les compagnies connaissent des hauts et 
des bas. 
 
O mundo das companhias aéreas está em constante transformação: 
as companhias agonizam ou morrem, outras nascem plenas de 
promessas; algumas fusionam; as alianças mundiais emergem, outras 
se desfazem, nós não falamos de privatização, desregulamentação, 
liberalização, tudo isso para melhor do suposto consumidor, as 
companhias conhecem altos e baixos (Tradução nossa). 
 

(BIPLAN, Pierre. Les compagnies aériennes entre la nation et la mondialisation. In: 
Hérodote, La Découverte, n. 114, Paris, 2004). 
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2.1. As estratégias do capital empresarial no setor de transporte aéreo brasileiro: um 

plano de voo inicial 

Tanto do ponto de vista da atuação das empresas aéreas e de suas estratégias, 

como do papel exercido pelo Estado, o que se pode comprovar é que há uma nova definição 

da organização do setor aéreo no Brasil, na atualidade. Essa nova definição, em partes é 

resultado das ações estratégicas das companhias aéreas, que estão em permanente processo de 

mudanças, de rupturas e, principalmente porque estão ávidas à necessidade de reestruturar 

suas estratégias a fim de manter essa mobilidade do capital em constante processamento. 

Mas, esta recente definição também se dá em grande medida porque há um 

conjunto de fatores que tem reordenado a dinâmica do setor, por isso compreender que o 

transporte aéreo no Brasil não está somente relacionado às ações do capital e aos mecanismos 

de configuração do mercado, mas também ao papel exercido pelo Estado e os rebatimentos 

dessas estratégias nos diferentes territórios. É a partir dessa interação que temos assistido nos 

últimos anos importantes eventos que tem transformado e reestruturado a dinâmica do setor 

aéreo brasileiro. 

Dentre esses eventos podemos citar: o processo de concessões aeroportuárias, a 

entrada de novos agentes corporativos no setor, o importante e imprescindível papel do 

Estado e, sobretudo as ações estratégicas das principais companhias aéreas de bandeira 

nacional nas diversas escalas territoriais. 

No entanto, para sobrevoar esse setor é preciso delimitar nossa rota principal, 

traçar a linha norteadora de nossa origem/destino. Analisar o setor de transporte aéreo no 

Brasil nos remete a identificar a ação estratégica de algumas companhias aéreas, que tem um 

papel decisivo na dinâmica do setor, tanto em termos de estratégias empresariais como de 

estratégias territoriais. Três companhias aéreas se destacam nesse contexto, primeiro porque 

dividem o mercado aéreo no Brasil; segundo porque definem, por sua vez, as principais 

estratégias territoriais nos principais e mais movimentados aeroportos do Brasil e terceiro, 

estas companhias aéreas tem promovido a concorrência, a competitividade indissociadas dos 

processos de centralização e a concentração do capital, buscando por meio de diferentes 

estratégias ampliar e sustentar o domínio territorial e a participação de mercado nas diferentes 

escalas de atuação. 

Nesse mérito, a apresentação da trajetória dessas três principais companhias 

aéreas brasileiras na atualidade, se constitui como nossa decolagem na busca por enfatizar as 
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estratégias e o desenvolvimento empresarial que possibilitaram a consolidação de suas marcas 

nas diferentes escalas territoriais. Assim, é imprescindível destacar alguns eventos que 

configuraram as mudanças e rupturas no setor, como por exemplo, o processo de 

desregulamentação, a pioneira iniciativa de entrada de uma companhia aérea low cost/low fare 

no Brasil, a criação da Anac, a inserção do capital externo no mercado, bem como o 

desencadeamento de novas estratégias competitivas que contribuíram para estabelecer uma 

redefinição no setor de transporte aéreo, com a orientação da importância de diferentes 

aeroportos brasileiros, assim como a recente e inovadora entrada de uma nova companhia 

aérea no setor.  

Esse primeiro plano de voo fornece os elementos essenciais à compreensão da 

ação estratégica do capital empresarial e orienta o entendimento das demais relações entre a 

dinâmica do capital e do território. 

 

2.2. TAM Linhas Aéreas: de voos rasantes a muitos pés de altitude 

No ano de 1976, a companhia aérea que deu origem ao Grupo TAM, inicia suas 

operações no setor de transporte aéreo regional brasileiro com a designação TAM Transportes 

Aéreos Regionais
29

. Contudo, a história da empresa aérea tem início no ano de 1967, quando 

50% da empresa aérea Transportes Aéreos Marília foram comprados por Orlando Ometto, um 

empresário produtor de açúcar e álcool. 

O empresário modificou o perfil de operações da empresa aérea e mudou a sede 

da companhia aérea para a cidade de São Paulo, passando a ser designada como TAM Linhas 

Aéreas Regionais. Dessa iniciativa, Orlando Ometto, primeiramente, convidou o Comandante 

Rolim Adolfo Amaro
30

 para ser piloto da empresa aérea na região Norte, passando 

posteriormente a sócio minoritário.  

                                                
29 É importante salientar que o objetivo é destacar a origem, a cronologia e o desenvolvimento da TAM, sendo 

assim a apresentação da empresa aérea baseia-se em aportes que retratam sua fundação a partir da razão social 

TAM Linhas Aéreas Regionais, sob a administração de seu proprietário Comandante Rolim Adolfo Amaro que 

deu origem a empresa aérea destacada na pesquisa, isto é, a TAM Linhas Aéreas S.A. e suas associadas. No 

entanto, vale destacar que a TAM foi fundada em 21 de fevereiro de 1961, por dez pilotos de monomotores que 

na época realizavam o transporte de cargas e passageiros entre os Estados do Paraná, São Paulo e Mato Grosso. 

Inicialmente, a empresa aérea possuía o nome de Transportes Aéreos Marília S.A., pois seus fundadores eram da 
cidade de Marília, localizada no interior do Estado de São Paulo (SOUSA; TAVARES; PFITSCHER, 2008). 

30 Rolim Amaro era o último piloto da lista de escala de voos da companhia aérea, o que significava que era 

designado para voar somente quando todos os outros pilotos já estivessem em serviço, a menos que um cliente 

solicitasse especificamente seu serviço. Nestas circunstâncias, Amaro passou a usar estratégias pessoais de 
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Inicialmente dinamizando seu ofício nesta região do país, o Comandante Rolim 

concentrou capital adquirindo aviões da empresa aérea de táxi aéreo da cidade de Marília no 

Estado de São Paulo, onde havia principiado seus primeiros voos como piloto, o que 

possibilitou criar no Norte do país a empresa aérea Araguaia Táxi Aéreo (ATA). Já em 1974, 

Comandante Rolim passou a administrador da TAM. Nesse momento, o capital da empresa 

era 100% de propriedade do empresário Ometto, mas, dois anos depois, em 1976, a TAM 

tornou-se sua propriedade definitiva. 

No início das operações da companhia aérea, o Comandante Rolim operava com 

aviões de reduzida capacidade de transporte de passageiros, porque a empresa aérea incipiente 

não possuía condições financeiras para adquirir grandes aviões, além disso, a empresa aérea 

não tinha autorização para realizar voos de grande percurso, as permissões eram para voos 

partindo do interior paulista com destino para São Paulo, mas sem autorização para realizar o 

retorno dessas linhas, o que ocasionava um custo operacional muito elevado.  

A constante frequência de voos executivos entre São Paulo, Rio de Janeiro e 

Brasília despertou a atenção do Comandante quanto à demanda para este ramo, o que ofereceu 

oportunidades para a atuação da empresa aérea TAM Linhas Aéreas Regionais. Anos mais 

tarde, a iniciativa concentrar capital, aumentando o lucro da empresa aérea por meio da 

compra de novos aviões (o que proporcionaria aumento da capacidade de transporte de 

passageiros, bem como intensificaria o número de linhas), e aliada a isto, a autorização legal 

para operar linhas de retorno de São Paulo para o interior, a frequência dos voos e o aumento 

de passageiros transportados; permitiram a ampliação da taxa média de ocupação dos aviões e 

a aquisição gradativa de novos aviões, propiciando a elevação da frota. 

O desenvolvimento da empresa aérea, sob a propriedade do Comandante Rolim, 

se deu mediante uma de suas principais estratégias (estratégia que foi realizada durante toda 

sua trajetória), favorecendo seu crescimento na aviação comercial, que foi a compra de jatos 

executivos, investimentos em aviões modernos e melhor equipados garantindo à TAM maior 

poder de atratividade na disputa por passageiros frente aos seus rivais. Desenvolvia-se com 

isso estratégias que visavam ampliar a adesão territorial. 

Na década de 1970 foram criados os Sistemas Integrados de Transporte Aéreo 

Regional (Sitar) que era uma política do Estado juntamente com o Ministério da Aeronáutica 

                                                                                                                                                   
relacionamento para agradar seus passageiros e melhorar sua posição na lista de escala (WOOD; BINDER, 

2010: 1283). 
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que previa o regime de exclusividade para cinco empresas aéreas de transporte aéreo no 

Brasil, com o objetivo de dinamizar o serviço de transporte aéreo em regiões antieconômicas. 

Esse sistema era constituído por linhas e serviços aéreos focados no atendimento de 

localidades de médio e baixo potencial de tráfego. O Brasil foi segmentado, para fins de 

política pública, em cinco áreas homogêneas de tráfego, cada uma formando um Sitar e a 

TAM tinha a exclusividade do sistema Centro-Norte que operava no então Estado de 

Tocantins, Goiás e Distrito Federal e parte do Estado do Pará, parte do Maranhão, parte de 

Minas Gerais e Norte do Mato Grosso. Após o fim do Sitar, no início dos anos de 1990, a 

estratégia da companhia aérea foi direcionar suas operações para o Centro Sul do país, onde 

se concentrava a maior fluidez territorial (CAMILO PEREIRA, 2010). 

Dentro dessa lógica de mercado, a TAM focalizava suas estratégias na qualidade 

do serviço prestado. "O serviço de bordo foi aperfeiçoado e a empresa aérea deixou de 

cancelar voos vazios ou com baixa ocupação", conforme aponta Wood e Binder (2010: 1283). 

Além disso, direcionava-se para uma clientela específica, o público-alvo da companhia aérea 

era o corporativo, mais sensível a qualidade dos serviços prestados.  

Outro fator preponderante da trajetória da companhia aérea era a utilização dos 

aviões. Conforme se observa no Gráfico 01
31

, em 1991, quando ocorre o fim da exclusividade 

de linhas garantidas pelo Estado por meio do Sitar, as operações da empresa aérea tornaram-

se regulares por autorização do DAC. Nota-se que, segundo a estratégia definida pelo 

proprietário da empresa aérea TAM, no decorrer dos anos o número de aviões disponíveis 

para operações teve um crescimento quase sempre constante, atingindo desse modo o objetivo 

do Comandante Rolim, que visava o aumento do número de aviões modernos e maiores, 

aliado a maior oferta conciliada à demanda, que garantiria um maior percentual de ocupação 

de assentos dos aviões da empresa aérea, favorecendo a projeção da empresa aérea no 

mercado.  

 

 

 

 

                                                
31 Em anexo, consta tabela com informações sobre os anos, modelos, fabricantes, quantidade de aviões e 

capacidade para passageiros. 
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Gráfico 01: Brasil - Quantidade de aviões e capacidade assentos por passageiro (pax) da companhia 

aérea TAM Linhas Aéreas (1991 - 2010) 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Quantidade Aviões 17 21 26 26 33 42 44 47 47 87 84 101 89 78 78 96 115 127 132 146

Capacidade Pax 0,9 1,3 1,7 2,0 2,7 3,7 3,9 4,2 4,2 5,7 10,9 13,4 12,5 10,0 11,3 14,5 19,1 23,2 24,9 26,9
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Fonte: Anuários Estatísticos (Anac), vários anos. Elaboração: Camilo Pereira, 2011. 
 

De acordo com Wood e Binder (2010: 1284):  

Em 1997, a TAM comprou cinco aeronaves e firmou opção de compra de 

outras cinco aeronaves Airbus. Em 1998, comprou mais 38 aeronaves Airbus 

e inaugurou sua primeira linha internacional. Em setembro de 2000, a TAM 
ultrapassou a Varig no mercado doméstico de passageiros. No início de 

2001, a TAM contava com 8 mil funcionários, faturava cerca de US$ 1 

bilhão por ano, acumulava 10 anos de lucros consecutivos, transportava 1,5 

milhão de passageiros por mês e possuía 98 aparelhos, dos quais 58 eram 
jatos. 

 

Na medida em que aumentava o número de aviões mais modernos e maiores, 

diminuíam os aviões obsoletos e menores, por conseguinte, ampliava-se o número de assentos 

disponíveis. A partir dos anos de 1990 a companhia aérea expandiu o número de aviões, 

investindo nos modelos do fabricante holandês Fokker, sobretudo nos aviões que dispunham 

de maior capacidade de assentos, embora ainda detivesse em sua frota aviões da Empresa 

Brasileira de Aeronáutica (Embraer). A partir dos anos 2000, os investimentos concentraram-
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se nos aviões do fabricante francês Airbus e, mais recentemente, nos modelos da 

estadunidense Boeing
32

, conforme segue na figura. 

 

Foto 01: Modelos e especificações de aviões utilizados pela TAM Linhas Aéreas (1990 - 2012) 

 
Fonte: www.airliners.net Acesso em: 05/12/2013 
A primeira imagem da superior esquerda trata-se de um modelo Embraer 110, utilizado no início dos anos de 

1990. Esse avião tinha capacidade para 15 lugares, atingia uma velocidade máxima de 500 km/h. Segunda 

imagem superior direita refere-se a um Fokker 100, com capacidade para 122 passageiros, podendo atingir 845 

km/h. A terceira imagem inferior esquerda é dos modelos da Airbus, A320, esse modelo de avião ainda é 

utilizado pela TAM, possui capacidade para 174 passageiros e atinge até 850 km/h. A última imagem inferior 
direita é o modelo mais recente utilizado pela companhia aérea, trata-se do Boeing 777, com capacidade para 363 

passageiros, atingindo até 896 km/h, utilizado atualmente em rotas internacionais. 

 

Baseado num modelo de administração pessoal, o Comandante Rolim passou a 

terceirizar vários serviços prestados diretamente pela TAM. De acordo com Guaracy (2003: 

129) incentivava-se a formação de empresas em torno da TAM, que emprestava dinheiro a 

                                                
32 Dentre outras estratégias da empresa aérea que lhes permitiu a concentração do capital, destaca-se a compra de 
representação da marca Citation da Cessna, fabricante de aviões norte-americana. Em 1980, havia seis Citations 

no Brasil, em 1995, quinze anos depois, operavam no país 160 equipamentos. A estratégia da TAM ampliou o 

uso desses aviões e a companhia aérea passou a vender em média oito aviões ao ano, respondendo por 27% da 

produção da Cessna (GUARACY, 2003). 
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funcionários para que se desligassem da companhia aérea e continuassem a lhe prestar 

serviços. Nessa perspectiva, o autor reitera que a gestão exclusiva do proprietário desligou a 

empresa aérea dos meios de produção, todavia a companhia aérea ainda continuava com uma 

estrutura de capital familiar. 

A busca por modernização de sua frota, como forma de atrair clientes e reduzir os 

custos operacionais fez com que o proprietário da empresa aérea procurasse meios de 

financiamento junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) o 

que possibilitou a aquisição de modernos aviões, com maior capacidade de ocupação, e 

consequentemente ampliação considerável da capacidade de passageiros transportados, 

concentrando capital. Conforme, Lencioni (2014) destaca "o financiamento conseguido junto 

a um banco privado ou a um banco público de desenvolvimento também é uma forma de 

concentrar capital". 

Nota-se que o principal objetivo da TAM, naquele momento, era atrair 

passageiros e aumentar a escala territorial de atuação, para isso suas ações convergiam para 

uma maior concentração do capital, com operações limitadas ao território nacional. Lencioni 

(2008) destaca que a concentração faz expandir os meios de produção
33

 e, consideramos no 

caso do setor aéreo, também faz expandir a prestação do serviço; essa expansão se deu, por 

exemplo, pela compra de aviões que favorecia tanto a atração de passageiros como a abertura 

de novas linhas de exploração. 

Em 1986, a companhia aérea adquiriu a VOTEC Serviços Aéreos Regionais 

(posteriormente denominada de Brasil Central Linha Aérea Regional ou BR Central), 

centralizando com isso seu capital a partir dessa aquisição, mas ao mesmo tempo, concentrou 

o capital, pois a aquisição daquela companhia aérea lhe favoreceu aumento da frota da 

empresa aérea.  

Os anos de 1990 foram essenciais para consolidação da empresa aérea no mercado 

aéreo. Com uma política desregulamentada no setor, o Governo extinguiu a exclusividade na 

aviação regional, colocando fim ao Sitar, ampliando a frequência de linhas para o exterior e 

autorizando novas modalidades de tarifas, permitindo a TAM operar linhas similares a de 

                                                
33 Lencioni (2008: 11) explica que "falamos em concentração de capital quando, por exemplo, uma determinada 

indústria compra mais máquinas para a produção ou quando aumenta o número de trabalhadores. Ou quando um 
escritório de propaganda e marketing contrata mais publicitários ou mesmo quando equipa o escritório com 

equipamentos de informática". Ainda segundo a autora "por meio da expansão dos negócios, da ampliação do 

mercado, da intensificação da produção, da ampliação do número de equipamentos e de trabalhadores, dentre 

outras estratégias, as empresas se tornam cada vez maiores, concentrando capitais" (LENCIONI, 2014: 33). 
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ponte-aérea, antes controlada exclusivamente pelas empresas aéreas VARIG (Viação Aérea 

Rio Grandense)
34

, VASP (Viação Aérea São Paulo)
35

, e TRANSBRASIL
36

 que passaram a 

concentrar suas operações no mercado internacional, em detrimento do nacional (WILNER, 

2008). 

Em 1996, o comandante Rolim adquiriu por 10 milhões de reais a pequena 

participação (3,3%) que a VASP detinha na TAM.  Ainda nos anos de 1990, foram adquiridos 

os aviões da empresa aérea HELISUL Táxi Aéreo pela TAM, que foi outra estratégia que 

favoreceu a concentração do capital da companhia aérea
37

. Segundo a análise histórica das 

principais empresas aéreas brasileiras, Fouquet (2008) assevera que a VOTEC e a HELISUL 

passaram a operar pela designada TAM Express, posteriormente incorporadas à TAM Linhas 

Aéreas, sendo que em 2000, a TAM Regional também foi absorvida pela TAM Linhas 

Aéreas. 

A compra de pequenas e médias empresas aéreas tinha um objetivo duplo, por um 

lado, minimizar a concorrência impulsionando seu crescimento e centralizando capital 

mediante a aquisição de outras empresas aéreas, ao mesmo tempo em que aumentava o 

número de aviões disponíveis concentrando capital e obtendo maior poder de participação no 

mercado. Com isso, ampliava-se a possibilidade de servir de forma mais ampla a rede de 

cidades do país, a partir de sua estratégia de expansão do seu poder de mercado através de 

uma malha de voos diversificada territorialmente. 

A partir do segundo quinquênio dos anos de 1990 a companhia aérea passou a 

adquirir empresas aéreas estrangeiras já com o objetivo de expandir suas operações 

internacionalmente. Com essa estratégia, a TAM adquiriu a empresa aérea Linhas Aéreas 

Paraguaias (LAPSA), sendo denominada TAM Mercosul.  

                                                
34 A criação da mais antiga empresa aérea brasileira resultou da iniciativa de um ex-oficial da Aviação Real 

Prussiana, Otto Ernst Meyer, que recebeu o apoio decisivo de autoridades e lideranças empresariais do Rio 

Grande do Sul. Fundada em Porto Alegre em 07 de maio de 1927, o capital da "S.A. Empresa Aérea de Viação 

Aérea Rio Grandense" foi subscrito por centenas de acionistas (MONTEIRO, 2007). 

35 A empresa aérea foi fundada por funcionários do Estado de São Paulo, com permissão para atuar em todo o 

territorial nacional. Possuía características nitidamente regionais e tinha dois objetivos: atender a demanda 

paulistana e interligar as cidades do interior à capital do Estado (CAMILO PEREIRA, 2010). 

36 A empresa aérea TRANSBRASIL foi fundada como Sadia Transportes Aéreos por Omar Fontana, o filho do 

dono da Sadia. Inicialmente transportava carne fresca e linguiça de Santa Catarina a São Paulo. Em 1956, ele 

criou a Sadia Transportes Aéreos, para transportar mercadorias e passageiros no trecho Florianópolis, Videira, 
Joaçaba e São Paulo. Antes mesmo do final dos anos de 1980, já era a terceira empresa aérea do país (THERY, 

2003: 23).  

37 Contudo, esses aviões encontravam-se em precária situação, sendo reformados passaram a compor o museu da 

TAM. 
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Baseando-se na estratégia de internacionalizar suas atividades, a TAM inicia um 

processo de controle de diversas empresas aéreas, diversificando as escalas de operações da 

companhia aérea, com isso reduzia-se a concorrência com algumas empresas aéreas de pouca 

expressividade no cenário nacional (empresas aéreas regionais), mas por outro lado, não se 

tinha uma possibilidade tão favorável de se firmar acordos de cooperação, já que o mercado 

estava dominado pelas grandes companhias aéreas daquele momento, como VASP, VARIG e 

TRANSBRASIL. 

Passava então a efetivar o controle de diversas empresas aéreas mediante 

diferentes estratégias territoriais de atuação de cada empresa aérea controlada. Entre as 

empresas aéreas estavam: TAM Táxi Aéreo Marília, TAM Transportes Aéreos Regionais, 

TAM Jatos Executivos (maior representante Cessna no mundo), TAM Transportes Aéreos del 

Mercosur, TAM Transportes Aéreos Meridional e ARPA Aerolíneas Paraguayas. De acordo 

com Minadeo et al (2003: 14) "ao final de 2000, é criada a TAM Linhas Aéreas S.A., pela 

fusão de: TAM Regional, TAM Meridional e TAM Mercosul". 

 A vantagem competitiva da TAM se deu pela autorização da abertura de 92 

linhas das 105 linhas internacionais licitadas pelo Governo brasileiro e a concomitante 

decadência de várias empresas aéreas domésticas, o que contribui para que a companhia aérea 

obtivesse ainda a autorização dessas linhas internacionais, projetando a visibilidade da marca 

em outros mercados. 

 Aliado a isso estava a personalização do atendimento TAM ao cliente que se 

caracterizava como a marca registrada da empresa aérea, contribuindo para uma maior taxa de 

aproveitamento e ocupação em suas aviões
38

. Além disso, a TAM desfrutou, até 1997, da 

proteção garantida pela regulação vigente às empresas aéreas regionais nas rotas a partir do 

aeroporto de Congonhas, preferido pelos executivos (MONTEIRO, 2009). 

Conforme citamos, os anos de 1990 marcam a abertura econômica do país, 

refletida no setor de transporte aéreo. A extinção da exclusividade da aviação regional 

                                                
38 "Por trás do sucesso da TAM, esteve o Comandante Rolim, que procurava conquistar cada amanhecer, sobre 

um tapete vermelho, saudando clientes, à porta de um Fokker 100" (MINADEO et al, 2003: 17). Para Mundo 

Neto (2011: 316) "a apresentação institucional da empresa aérea deixa evidente o papel do comandante Rolim – 

primeiro como piloto; depois, como principal acionista da empresa aérea – para a consolidação da cultura da 

organização em torno dos valores relacionados à qualidade e à preocupação com os clientes (passageiros)". Ao 

tratar da personalização dos serviços oferecidos pela TAM, Wood e Binder (2010: 1291) destacam que "a 
qualidade do serviço de bordo tinha de ser "impecável". As comissárias de bordo deveriam apresentar-se sempre 

impecáveis e sorridentes. O cardápio deveria ser variado e as bebidas deveriam ser de primeira linha. Na sala de 

embarque da TAM, no aeroporto de Congonhas, era servido café da manhã e, ao final do dia, havia música ao 

vivo, executada em um piano de cauda". 
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possibilitou a TAM operar como empresa aérea nacional e vislumbrar um cenário totalmente 

propício ao seu crescimento. Apostando na busca por melhores tecnologias, sobretudo aquelas 

ligadas aos aviões mais potentes, fez com que a concorrência e a competitividade acirrassem o 

mercado da aviação comercial brasileira, garantindo o crescimento da TAM por meio da 

centralização e concentração do capital.  

Nos anos seguintes, o crescimento da TAM se deu por meio de estratégias que 

visavam a maior internacionalização de suas linhas aéreas, isto é, revela-se mais 

preponderantemente a estratégia de expansão da malha, do poder territorial, o que em partes 

define a lógica capitalista do setor. Acordos de codeshare
39

 eram constantemente firmados 

pela companhia aérea com empresas aéreas estrangeiras, o que garantia à TAM novas 

frequências de voos para Europa, para a América do Norte e América do Sul. Binder (2006) 

destaca que, nesse período, enquanto as empresas aéreas concorrentes cresciam em média 6% 

ao ano, a TAM aumentava seu poder de mercado em cerca de 30% ao ano. "A TAM cresceu 

ao oferecer aos seus clientes uma mescla de qualidades pautadas em inovação nos serviços, 

aviões novos, serviço frequente e pontual, facilidades no check-in, linha de frente preparada e 

staff motivado" (MINADEO et al, 2003). 

A estrutura de gestão do proprietário da TAM Linhas Aéreas marcou um período 

na companhia aérea em que as estratégias empresariais se davam pela diferenciação do 

serviço, buscando distingui-lo por meio de ações que convergiam para a sofisticação do 

serviço prestado, como por exemplo, os serviços de bordos personalizados, com diferenciação 

de classes de voos
40

, tarifas diferenciadas, ou seja, buscava-se copiar as estratégias de 

empresas aéreas estrangeiras que se baseavam na prestação de serviço tradicional na aviação. 

As estratégias competitivas da TAM até final dos anos de 1990 expandiram-se 

mais para um público selecionado, o público-alvo da companhia aérea era o executivo que 

representava cerca de 80% da demanda efetiva pelo transporte aéreo, e também não se tinha 

como objetivo principal a popularização do serviço, e sim a fidelização do mercado executivo. 

A TAM criava estratégias de diferenciação através da oferta de serviços a uma classe de 

                                                
39Codeshare: caracteriza-se como uma prática de mercado na qual as companhias aéreas compartilham 
aeronaves (OLIVEIRA, 2009). 

40Essas tarifas por classe de voo ainda existentes diferenciam-se além do preço também pelos serviços prestados. 

A empresa aérea discrimina as opções de voos, adequando-as ao perfil do usuário e a quanto o cliente se 

dispõem a pagar pela passagem e pelos serviços oferecidos. 
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clientes que voava constantemente, daí a implementação do cartão de fidelidade
41

, o primeiro 

programa de milhagem na aviação comercial brasileira, que se baseava na proposta de "voe 

10 vezes e ganhe 1", comprando 10 passagens aéreas, o cliente tinha direito a 1 viagem 

gratuita. 

Dentre outras estratégias de diferenciação das demais companhias aéreas e que 

permitiram, momentaneamente, uma vantagem competitiva (PORTER, 1989) sob gestão do 

Comandante Rolim, estavam à criação de salas vip nos principais aeroportos, a qualidade e a 

diferenciação no serviço de bordo incluindo happy hour e sorteios de prêmios. Estas 

ferramentas melhoravam a experiência de consumo que se caracterizavam por uma proposta 

claramente diversificada, pela qual se considerava que o maior valor pago nas passagens da 

empresa aérea era compensado pela qualidade e personalização do serviço oferecido 

(BEDENDO, 2010). 

O início dos anos 2000 caracteriza-se pela projeção adquirida pela TAM, líder no 

mercado da aviação comercial brasileira, a empresa aérea era a mais rentável do país, com um 

faturamento anual de mais de US$ 1 bilhão, além de rotas internacionais, 7.600 funcionários, 

alcançando a liderança no mercado de transporte aéreo nacional no ano de 2001, com mais de 

30% dos passageiros (OLIVEIRA, 2009). Nesse mesmo ano, a companhia aérea ganhou a 

liderança no mercado doméstico, ultrapassando a VARIG.  

No entanto, a morte do Comandante Rolim num acidente de helicóptero em 2001 

em Ponta Porã, no Estado de Mato Grosso do Sul, encerrou as estratégias de negociação, 

fusão e aquisição com algumas empresas aéreas do setor, como por exemplo, a VARIG, 

principal alvo de compra do Comandante. O falecimento do Comandante Rolim trouxe um 

novo período à empresa aérea. Wood e Binder (2010: 1291) ressaltam que "com a perda do 

fundador, desapareceu a figura que, pela força do exemplo, impulsionava a empresa aérea na 

direção da diferenciação e da qualidade do serviço ao passageiro".  

Sob a presidência de Marco Antônio Bologna inicia-se um processo de 

"desrolinização". Essa reestruturação administrativa impunha-se como uma nova forma de 

alavancar o poder de mercado da empresa aérea, que passava a desfocalizar o atendimento 

preferencial. Tinha-se como objetivo tornar a TAM uma empresa aérea mais "enxuta" em 

termos de rivalidade no mercado, como forma de se manter lucratividade mediante uma nova 

                                                
41 Segundo Binder (2006: 172) "em 2000, o cartão de fidelidade da TAM atingiu 800 mil participantes com 1 

milhão de bilhetes distribuídos". 
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roupagem, que de certa forma, impunha-se ao padrão capitalista que se desenvolvia no setor 

de transporte aéreo brasileiro, com a entrada inclusive de uma nova companhia aérea no 

mercado.   

Somado a isso, Wood e Binder (2010: 1285) esclarecem que essa situação se 

agravava com a taxa de câmbio desfavorável, a elevação do preço do combustível e a entrada 

de uma nova concorrente, a GOL. "Com isso, aos poucos, a TAM começou a flexibilizar seu 

modelo de negócios: a empresa aérea simplificou seus atributos de qualidade, reduziu serviços 

e passou a competir por preços". Os autores ainda afirmam que em 2003, a TAM demitiu 

cerca de 800 funcionários, fechou as bases que não eram lucrativas, renegociou contratos com 

fornecedores, simplificou o serviço de bordo, mudou processos administrativos e redesenhou 

sua malha aérea. Outras medidas foram implantadas nos anos seguintes, focando o aumento 

da taxa de utilização dos aviões, a criação de codeshare e a terceirização de serviços. 

Dentre as iniciativas, destaca-se o corte de 6% dos gastos da folha de pagamento 

equivalente a demissão de funcionários. As estratégias de serviços de bordo que na antiga 

gestão Rolim concentrava-se na tradicional "refeição quente" de primeira classe foram 

simplificadas, com o objetivo de diminuir gastos. Essa reestruturação operacional fez com que 

a companhia aérea deixasse de focar o atendimento especializado ao cliente, e passasse a atuar 

no mercado da aviação comercial com rígidas estratégias de mercado baseadas no preço da 

tarifa, na frequência, na malha de voos e nos principais e mais rentáveis aeroportos. 

Essa iniciativa gerou uma mudança de posicionamento no setor aéreo brasileiro, 

que era induzido, entre outros fatores, pelo início das atividades de uma nova companhia 

aérea no mercado da aviação comercial, isto é, a companhia aérea GOL Linhas Aéreas 

Inteligentes, que reorientou toda a dinâmica empresarial e a prestação deste serviço no Brasil, 

por meio do modelo de negócios implementado pelo conceito low cost/low fare (baixo 

custo/baixa tarifa)
42

. Tal iniciativa atraiu uma parcela da sociedade sensível ao preço, 

acarretando ano a ano um aumento gradativo do número de passageiros que deixavam de 

utilizar outros meios de transporte tradicional, como por exemplo, o rodoviário, para usar o 

transporte aéreo. 

                                                
42 De acordo com Bedendo (2010: 5) o conceito low cost/low fare (baixo custo/baixa tarifa) trouxe ao Brasil "um 

novo sistema de gerenciar despesas como maneira de oferecer preços mais baixos que estava mudando o 

panorama do mercado nos Estados Unidos e Europa". 
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Diante de um mercado desregulamentado
43

, com permissão de descontos nas 

tarifas, fato este que intensificava a concorrência no setor, muitas empresas aéreas, inclusive 

grandes companhias aéreas entraram em crise, não recuperando mais os lucros obtidos em 

anos precedentes. Esse foi o caso da TRANSBRASIL, da VASP e da VARIG. Moreira 

(2004), ao tratar dessas companhias aéreas assevera que: 

Como fator adicional a colocar à tona toda ineficiência do setor, o cenário 
macroeconômico brasileiro e mundial aprofunda sua crise a partir de 1999. 

Em decorrência, a taxa de câmbio do dólar americano sai de cerca de 

R$1,20, em dezembro de 1998, elevando-se até R$3,63, em dezembro de 
2002. Nesse período a inflação acumulada em 12 meses passa de 2,5% para 

13,8% e a taxa de crescimento real do Produto Interno Bruto brasileiro cai de 

4,4% para 1,5% ao ano. A conjunção dos fatores desencadeou o fim das 

operações internacionais da VASP em setembro de 2000, o encerramento 
das atividades da TRANSBRASIL em dezembro de 2001 e a situação pré-

falimentar da VARIG em 2002 (MOREIRA, 2004: 9). 

 

É importante destacar que apesar de algumas alterações na estratégia de atuação, o 

crescimento da companhia aérea TAM perdurou ao longo dos anos, em grande medida, 

estimulada pela fragilidade econômica e financeira dessas empresas aéreas tradicionais da 

aviação comercial brasileira. Conforme Binder (2006): 

Inicialmente, as três maiores empresas aéreas não prestaram muita atenção 

na TAM, pois estavam brigando entre si: a TRANSBRASIL e a VASP 
estavam lutando no mercado doméstico depois dos desastres de suas 

incursões nas rotas internacionais, deixando-lhes pesadas dívidas e a VARIG 

sofria perdas no mercado internacional devido aos novos competidores 
internacionais que passaram a atuar nas rotas para o Brasil. Na metade da 

década de 1990 quando as empresas aéreas nacionais se deram conta, a TAM 

havia se transformado em uma das maiores e mais rentáveis empresas aéreas 
nacionais. Era uma empresa aérea sem dívidas que cobrava por seus bilhetes 

preços mais alto que seus competidores e explorava linhas com alta 

demanda. A TAM era uma empresa aérea consolidada e com escala e custos 

para brigar pelo mercado nacional (BINDER, 2006: 173). 

 

O endividamento dessas empresas aéreas, o fim do monopólio que garantia às três 

companhias aéreas uma parcela considerável de clientes no Brasil, a facilitação da aquisição 

de aviões por meio de leasing
44

 pelas empresas aéreas que, até o momento, não compunham o 

rol de empresas aéreas líderes do mercado brasileiro, como por exemplo, a TAM, foram 

                                                
43 Trataremos da desregulamentação do mercado aéreo brasileiro adiante como forma de correlacionar o 
crescimento da TAM e as transformações no setor de transporte aéreo no Brasil. 

44Leasing: "operação financeira entre uma empresa proprietária de determinados bens e uma pessoa jurídica, que 

usufrui desses bens contra o pagamento de prestações. A grande vantagem do leasing é a não-imobilização de 

capital, sobretudo em casos de bens de alto preço" (SANDRONI: 469, 2005).  
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fatores que contribuíram e aceleraram o crescimento desta companhia aérea na década de 

1990 e sua consolidação e liderança nos anos 2000.  

Frente à turbulência que gerou uma série de falências, aquisições e fusões no setor 

da aviação comercial brasileira, a empresa aérea TAM manteve seu market share 

preponderantemente superior aos rivais. Ainda buscando concentrar capital, em 2002 a 

companhia aérea, com o objetivo de abrir suas operações para o Pacífico inicia negociações 

com empresas aéreas do Mercosul, tais como a: AEROVIP (Argentina), AEROLINEAS 

Argentinas, LAN Chile e a EQUATORIANA.  

A simbiose entre essas empresas aéreas garantiria ganho de escala, o crescimento 

da companhia aérea era favorecido pela abertura de novas frequências para os países da 

América do Sul, e ampliava a escala de voos com origem no Brasil, com conexões na 

Argentina, Chile e Equador para voos com destino à Europa e América do Norte. Em outras 

palavras, significava que a estratégia de ganho de escala aumentaria a taxa de ocupação da 

frota de aviões da TAM Linhas Aéreas correspondendo ao aumento de capital e, ainda a 

centralização de suas operações nos aeroportos que apresentavam maior demanda efetiva na 

América do Sul. 

Com uma nova estrutura administrativa e em vistas de um mercado mais flexível, 

liberalizado e de uma clientela mais sensível ao preço, a TAM dinamizou sua gestão 

operacional, focando na estratégia de diferenciação do serviço, mas aliado a essa estratégia 

também passou a desenvolver a estratégia de diferenciação de preços adotada por outras 

companhias aéreas, embora sua linha de atuação, até o momento, ainda priorize uma cartela 

de clientes que optam por pagar mais e ter um serviço tradicional. 

Um fator preponderante para a consolidação da empresa aérea era a estratégia de 

comunicação publicitária que sempre foi marca registrada da companhia aérea. Essa estratégia 

estava relacionada à modernização tecnológica, principalmente quando se referia à 

personalização da emissão de bilhetes, comercialização de passagens, busca por voos, 

frequências, origem e destinos etc., todos esses elementos constituíam-se pelo maior uso da 

internet, principal canal de comunicação que permitia ao consumidor a consulta e a 

comparação entre preços de variadas companhias aéreas. 

Outra importante ação confere a estratégia financeira de mercado da companhia 

aérea. Nota-se que no momento em que a estrutura da gestão da TAM é reorientada por meio 
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da "desrolinização", a abertura do capital da empresa aérea foi simultânea
45

. Para Lencioni 

(2014) uma das estratégias mais utilizadas pelas empresas em face da concentração do capital 

se processa por meio da abertura de seus capitais na bolsa de valores. 

Por meio desse expediente as empresas se agigantam. Elas podem capturar 

dinheiro (capital-dinheiro) para financiar sua expansão e seus planos de 

investimentos. A abertura de capitais na bolsa de valores se constitui, 

portanto, num processo de concentração de capitais e vem se tornando um 

expediente bastante utilizado pelas incorporadoras (LENCIONI, 2014: 34). 

 

De capital familiar a empresa aérea passa a ter seus ativos negociáveis na Bolsa de 

Valores de São Paulo (Bovespa) sob o código TAMM4 para ações preferenciais e 

TAMM3 para as ordinárias. Também neste período foram listados ADRs (American 

Depositary Receipt)
46

 na Bolsa de Valores de Nova York e (NYSE - New York Stock 

Exchange) sob código TAM. Naquele momento, o controle societário da TAM era 

compartilhado pelo grupo formado pela TEP (TAM Empreendimentos e Participações) 

empresa aérea da família controladora da TAM Linhas Aéreas e Agropecuária Nova 

Fronteira
47

 (46,25%). O restante das ações (53,38%) estava em free float
48

. Segundo a holding 

TAM, a empresa aérea era uma sociedade constituída por ações constituída e tinha como 

objetivo, primordialmente, a participação direta no capital de empresas aéreas no setor.  

De acordo com Mundo Neto (2011) as diretrizes fundamentadas pela companhia 

aérea TAM explicitavam um processo de transição no foco estratégico da empresa no decorrer 

dos anos. Num primeiro momento a TAM focava suas ações na qualidade total do serviço e, 

posteriormente, devido a maior flexibilidade do mercado da aviação comercial centrou suas 

                                                 
45 De acordo com a Bovespa, "o primeiro procedimento formal para a empresa abrir o capital é protocolar um 

pedido de registro da companhia na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que é o órgão regulador e 

fiscalizador do mercado de capitais brasileiro. Simultaneamente ao pedido perante a CVM, a empresa também 

pode solicitar a listagem na BM&FBOVESPA. Somente as empresas que obtêm esse registro podem ter suas 

ações e debêntures negociadas na Bolsa". 

46 ADRs constituem-se pela emissão de certificados, por bancos norte-americanos, representativos de ações de 

empresas sediadas fora dos Estados Unidos. De acordo com Sandroni (2005:35) "na medida em que tais 

certificados são negociáveis no mercado de valores mobiliários nos Estados Unidos, cria-se na prática a 

possibilidade de esse mercado de títulos estar negociando ações de empresas de outros países". 

47 As empresas TAM Empreendimentos Participações (TEP) e a Agropecuária da Nova Fronteira representam os 

irmãos Maurício Rolim Amaro e Maria Cláudia Amaro, filhos do Comandante Rolim Amaro. 

48Free float se refere às ações de empresas que se encontram em livre circulação para serem negociadas no 

mercado. 

javascript:cotPopup('TAMM4')
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estratégias na redefinição das operações produtivas. Segundo o autor, o modelo de gestão 

prescrito pelo mercado financeiro é adotado como referência
49

. 

Baseando-se num novo modelo de gestão operacional, em que a disputa pelo 

mercado se dá pelas estratégias empresariais, a TAM dinamizou suas operações a partir de um 

novo perfil administrativo, investindo na aquisição de empresas aéreas, na redução do preço 

da passagem como estratégia direta de concorrência, mas apostando ainda na qualidade do 

serviço diferenciado, buscando com isso competir por poder de mercado. Os anos de 2002 a 

2005 caracterizaram um período de rivalidade acirrada em relação ao preço do bilhete aéreo e 

maior taxa média de ocupação com sua principal oponente, a GOL. 

Nos anos subsequentes a variação de preços das passagens aéreas destas duas 

companhias aéreas começou a se distanciar, em razão das próprias estratégias e escolhas de 

segmento, de linhas, origem/destino, de frequência e, sobretudo, devido os acordos firmados 

com demais empresas aéreas do setor, que garantem em alguns casos o monopólio de linhas 

em determinadas localidades. No entanto, a TAM iniciou, nos anos que sucederam à entrada 

da GOL, um período de crise associado ao planejamento e a administração e a estratégia 

defensiva contra a principal estratégia de sua rival, ou seja, disputar o poder de atuação 

territorial com uma empresa aérea de baixo custo, baixa tarifa
50

. 

Nos anos que sucederam a morte do Comandante Rolim ocorreram sucessivas 

trocas de altos executivos na empresa aérea
51

, que buscaram manter o rendimento da empresa 

                                                
49As empresas de capital aberto utilizam-se da Bolsa para captar recursos dos investidores com o objetivo de 

financiar seus projetos de investimento e se tornarem mais competitivas. O segmento de listagem em níveis 

concerne ao que a Bovespa denomina como "Selo de Governança Corporativa". O Nível 2, na qual estão listadas 

as ações da companhia aérea TAM, determina o direito de manter ações preferenciais. No caso de venda de 

controle da empresa, é assegurado aos detentores de ações preferenciais o direito de tag along (proteção aos 

acionistas minoritários), no mínimo, de 80% do preço pago pelas ações ordinárias do acionista controlador. As 
ações preferenciais ainda dão o direito de voto aos acionistas em situações críticas, como a aprovação de fusões e 

incorporações da empresa e contratos entre o acionista controlador e a companhia aérea, sempre que essas 

decisões estiverem sujeitas à aprovação na assembleia de acionistas (Disponível em: 

<www.bmfbovespa.com.br>. Acesso em: 04/05/2012). 

50 Soma-se ainda a esse cenário de caos o acidente do voo 3054 da empresa aérea TAM, em julho de 2007. 

51 Presidentes da TAM após o processo de "desrolinização": Daniel Mandelli Martin (2002-2004), Marco 

Antônio Bologna (2004-2007), David Barione Neto (2007-2009) e Líbano Miranda Barroso (2009-2011). 

(Disponível em: <www.tam.riweb.com.br>, Acesso em: 24/10/2011). É importante destacar que o processo de 

"desrolinização" desenvolvido pela companhia aérea TAM desde o falecimento de seu proprietário, Comandante 

Rolim, almejava uma reestruturação não apenas da gestão interna, mas de novos e simplificados serviços 

disponibilizados, objetivando reduzir custos e modificar a estrutura tradicional que consolidou a empresa aérea 

no mercado, esta estratégia foi seguida por diversos empresários que ocuparam a presidência da TAM, contudo, 
mesmo na frenética busca por consolidação de mercado a partir da redução de custos adicionais, a TAM ainda 

hoje continua uma empresa aérea diferenciada, com a prestação de um serviço diversificado de outras companhia 

aéreas, como por exemplo, a GOL que possui um serviço simplificado de bordo, até porque é uma empresa aérea 

que trabalha em outro no conceito de negócios. Em síntese, o processo de "desrolinização" embora desenvolvido 

http://www.tam.riweb.com.br/


86 

 

aérea. Em 2006 foi anunciado que havia sido completada a "desrolinização" da TAM, ao 

menos teoricamente. "Na prática, isso representava o fim do modelo diferenciado de serviços, 

com preços mais altos, implantado por Rolim Amaro desde a criação da empresa aérea" 

(WOOD; BINDER, 2010: 1285). Em 2007, sob nova direção de operações, o Comandante 

David Barione Neto, ex-vice-presidente técnico da GOL, assume a presidência da TAM com 

uma linha de reestruturação que trouxe novas perspectivas de crescimento à empresa aérea e 

credibilidade operacional.  

Com isso, o objetivo estava focado na conservação do seu market share e na taxa 

de ocupação dos aviões, investindo em estratégias que direcionaram a busca por melhor preço 

de mercado associando um serviço diferenciado, estratégia esta que a GOL, num primeiro 

momento, mesmo sendo uma empresa aérea low cost/low fare, buscou aderir em seu aporte de 

estratégias de gestão operacional. Nessa mesma lógica, Wood e Binder (2010: 1291) alegam 

que "o processo de mudança levou sete anos. Ao final deste período, a TAM aproximou-se da 

GOL em termos de modelo de negócios". 

No mercado doméstico, as ações da TAM vão ao encontro das estratégias de 

mercado mais difundidas na aviação comercial brasileira que visam, por sua vez, a 

centralização do capital, ou seja, adquirir empresas aéreas de pequeno e médio porte, 

empresas aéreas estas que abastecem um mercado regional, desconcentrando suas linhas e 

frequências nos grandes centros urbanos do país.  

Tal interesse da companhia aérea se intensifica, principalmente com a iniciativa 

do atual Governo em agregar valor às atividades aéreas regionais, mediante um pacote de 

medidas para a aviação comercial regional que consta no Programa de Investimentos em 

Logística
52

.  

Antecipando as iniciativas do Governo e mediante uma estratégia que já previa a 

importância econômica desse segmento, a companhia aérea TAM, no ano de 2010 adquiriu a 

PANTANAL Linhas Aéreas, empresa aérea regional que apresentava dificuldades de 

                                                                                                                                                   
pela empresa aérea, não é um processo definitivo e muito menos se busca tal finalidade, a companhia aérea ainda 

se baseia em tradicionais serviços e na diferenciação dos mesmos, fato este que a diferencia no mercado e que, 

de certa forma, tem possibilitado sua consolidação desde os anos de 1990. 

52 Esse programa inclui medidas de melhoria à infraestrutura e qualidade dos serviços aeroportuários, como por 

exemplo, o atendimento de 150 a 200 cidades que têm potencial para receber voos regulares, a padronização dos 
aeroportos regionais, isenções fiscais e subsídios no valor da passagem aérea em relação à passagem de ônibus, a 

não cobrança de tarifas públicas para usuários e companhias aéreas em aeroportos com movimentação inferior a 

1 milhão de passageiros entre outras medidas de incentivo (Fonte: http://www.logisticabrasil.gov.br/aeroportos1, 

acesso em 19/05/2014). 
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operações, em razão do não cumprimento de questões financeiras e legais, como a posse de 

documentos comprobatórios de pagamentos de impostos e de obrigações trabalhistas, além de 

informações sobre a irregularidade técnica e operacional da companhia aérea e, ainda a 

empresa aérea continha uma dívida que ultrapassava 30 milhões de reais.  

No entanto, a compra da PANTANAL não ocorreu porque esta empresa aérea 

regional representa um concorrente potencial nesse segmento para a TAM. O interesse da 

TAM se deu, principalmente porque a empresa aérea deficitária tinha um número 

considerável de slots no principal aeroporto de voos nacionais do país, o Aeroporto de 

Congonhas.  

A relevância dos slots confere a um importante interesse das companhias aéreas 

na definição de suas malhas, frequências, escalas e conexões, pois caracterizam os espaços e 

horários de pouso/decolagem nos principais aeroportos do país, o que interfere na dinâmica 

empresarial da companhia aérea, na definição da sua malha de voos e, consequentemente 

impacta na rentabilidade financeira e na ampliação da sua escala territorial de atuação, ou 

seja, no poder de mercado que a companhia aérea pode exercer territorialmente.  

Quanto mais slots uma empresa detém em um determinado aeroporto, 

principalmente nos aeroportos com maior movimentação de passageiros, maior o poder da 

difusão da marca da empresa aérea, maior poder de mercado, pois isso também permite 

ampliar e diversificar a malha de voos em razão do interesse empresarial da companhia aérea. 

Em outros termos, a malha de voos, as escalas/conexões são delimitadas a partir da concessão 

desses espaços de pouso e decolagem, daí a importância de se ter um grande e estratégico 

número de slots. Nesse sentido, adquirir a PANTANAL teve um caráter muito mais 

estratégico do ponto de vista de domínio de mercado em razão da aquisição de slots, do que 

uma estratégia de eliminação de um concorrente do mercado.  

Com a aquisição da companhia aérea PANTANAL, a TAM alegava expandir as 

rotas da antiga empresa aérea disponibilizando mais voos nos destinos já operados e operaria 

com a bandeira PANTANAL, como forma de ser representada em uma escala territorial 

regional. A TAM ainda anunciou que renovaria a frota da empresa aérea, mas por razões 

estratégicas não se redefiniu o plano de frota para PANTANAL, encerrou-se cinco dos seis 

destinos que a companhia aérea operava, no entanto, a TAM continuou operando os 133 slots 

adquiridos em Congonhas que passaram a ser operados com a sua marca numa escala 

territorial nacional. 
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Essa estratégica ação mostra que a TAM comprou a PANTANAL no intuito de 

aumentar slots em Congonhas, concentrando capital ao adquirir a empresa aérea e, ao mesmo 

tempo, proporcionou a empresa aérea centralizar capital, já que eliminou um concorrente por 

meio de aquisição, isso também permitiu a companhia aérea operar nos destinos da antiga 

empresa aérea regional, imprimindo sua marca em novos mercados, consolidando o perfil 

TAM de atuar, o que viabilizou seu market share em novas escalas territoriais.  

Durante alguns anos as duas companhias aéreas mantiveram acordos em relação 

ao compartilhamento de voos de ambas as empresas aéreas no mercado regional, ou seja, uma 

estratégia de cooperação, o que nos mostra que as companhias aéreas visam acordos que se 

constituem como interações temporárias, isto é, são criadas e permanecem enquanto se 

visualiza uma vantagem competitiva, nesse caso, quando a vantagem competitiva deixou de 

ter uma lógica de partilhamento de mercado ocorreu a aquisição total da empresa aérea 

deficitária. 

Mas a estratégia de diversificação da escala territorial de atuação mediante 

acordos, fusões e aquisições não se restringiu apenas a escala regional. Essa estratégia se 

acentuou também na escala internacional quando no ano de 2010 a empresa aérea firmou um 

acordo de fusão (concretizado em 2012) com a empresa aérea chilena LAN Airlines, que 

juntas correspondem a maior companhia aérea da América Latina, a LATAM Airlines Group 

S.A..  

Ao nos atermos sobre a fusão entre a TAM e a LAN, corroboramos com as 

assertivas de Lencioni (2014: 37) quando afirma que a forma de conquista de mercados já não 

tem mais como forma usual a instalação de filiais ou a construção de novas plantas. Isso 

porque as fusões e as aquisições transfronteiriças passam a se constituírem no principal 

instrumento de penetração nos mercados. 

De acordo com informações de ambas as companhias aéreas, a designação 

LATAM é o resultado da associação entre as duas empresas aéreas. A nova marca inclui a LAN 

Airlines e suas filiais no Peru, Argentina, Colômbia e Equador, e LAN CARGO e suas filiais; 

bem como a TAM e suas filiais TAM Linhas Aéreas S.A., incluindo suas unidades de 

negócios, TAM Transportes Aéreos del Mercosur S.A. (TAM Airlines), do Paraguai e 

Multiplus S.A.. 

Essa estratégia gerou uma gradual expansão da malha aérea da TAM que passou a 

oferecer serviços de transporte de passageiros para cerca de 150 destinos, em 22 países, e 
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serviços de carga para 169 destinos, em 27 países, com uma frota de 310 aviões e mais de 51 

mil funcionários. Além disso, esta fusão acentua a estratégia financeira da TAM em captar 

recursos, uma vez que as ações da nova companhia aérea são negociadas nas bolsas de 

Santiago, Nova York e São Paulo. 

Dois pontos são essenciais para compreender essa ação estratégica da TAM. 

Primeiro, a legislação brasileira limita em 20% a participação estrangeira em companhias 

aéreas brasileiras. A TAM buscava capitalizar-se e a legislação brasileira obstruía essa 

intenção estratégica de participação da LAN no capital da TAM. Nesse sentido, concretizar 

essa ação estratégica pelas leis chilenas de transporte aéreo significava a princípio, uma forma 

de capitalização para TAM, contudo, esse não era o único interesse da companhia aérea. 

O outro ponto de destaque é que a estratégia de fusão dessas empresas aéreas está 

associada ao crescimento viabilizado pela transação que resultaria em novos destinos, 

concentração de capital, aumento de demanda e uma maior concorrência e competitividade no 

mercado internacional, uma vez que ambas predominariam o market share em seus mercados 

de origem, já que o novo grupo estaria entre os maiores grupos de companhias aéreas do 

mundo em termos de atuação, lucratividade e alcance de mercado. Essa estratégia se mostra 

essencial ao crescimento da TAM, tanto em termos de expansão territorial de suas linhas, de 

impacto no mercado internacional, mas, sobretudo essa ação se evidencia como uma 

estratégia que garante à TAM uma reserva de mercado doméstico com passageiros 

estrangeiros e também o distanciamento na participação de mercado em relação às 

companhias aéreas nacionais, tais como a GOL e a AZUL. 

Em entrevista na empresa TAM, foi possível confirmar essa lógica estratégica da 

TAM. Para o Diretor, é possível criar uma reserva de mercado momentânea, pois o mercado é 

livre e, portanto não há como impedir a entrada de novas companhias aéreas em rotas já 

exploradas.  

[...] Mas é inegável dizer que a fusão entre LAN e TAM deu uma 

musculatura e uma cobertura que quando se olha essa malha integrada, a 

possibilidade de fazer os 700 milhões de sinergia, de levar mais passageiros, 

com um grande hub de Guarulhos para fazer uma conexão internacional, é 
claro que o objetivo é ter uma grande área de cobertura e cada vez mais 

share. Essa musculatura significa continuar crescendo no mercado 

doméstico, ganhando mais share e no mercado internacional também. Na 
malha, quanto mais se cresce internacionalmente, mais se traz passageiro 

internacional para dentro da malha doméstica, com isso é possível ligar o 

regional no doméstico e doméstico no regional, consegue-se gerar 

passageiro para outra escala, um acaba ajudando o outro (Diretor de 

Planejamento de Malhas e Frotas da TAM, 14/03/2014). 
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Também em entrevista realizada com um antigo executivo francês da companhia 

aérea AIR FRANCE, o mesmo nos revela que a aproximação da TAM com a LAN se traduz 

como uma vantagem competitiva prioritariamente com resultados positivos à TAM, uma vez 

que a grandeza do mercado aéreo brasileiro faz com que a companhia aérea TAM seja 

comercialmente mais conhecida no mercado aéreo global, considerando que o interesse 

estrangeiro por rotas no território brasileiro e com origem/destino no Brasil constitui a maior 

projeção da TAM no cenário internacional do que a companhia aérea chilena.  

Tal fato é evidenciado porque o mercado aéreo brasileiro é visado 

internacionalmente, tanto pela rentabilidade em termos de demanda, origem e destino nos 

aeroportos nacionais, como pela dimensão territorial do país que engendra um grande número 

de hubs, assim a referência às companhias aéreas brasileiras é comumente preconizada em 

mercados estrangeiros. Conforme a figura a seguir, pode-se compreender a magnitude do 

mercado aéreo brasileiro em termos de distribuição geográfica de receitas em comparação 

com outros países da América Latina. 

 

Figura 02: Distribuição geográfica de receitas da LATAM Airlines Group (2012) 

 
Fonte: Relatório Anual LATAM Airlines Group, 2013 

 

Dentro dessa lógica de mercado a figura anterior confirma com os dizeres do 

entrevistado quanto à importância da estratégia de fusão entre as companhias aéreas LAN e 

TAM, embora saibamos que internacionalmente a companhia aérea chilena opera com maior 

participação que a companhia aérea brasileira. No entanto, o mercado aéreo brasileiro, de fato, 
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é muito atraente e rentável, sobretudo quando se compara a atuação da TAM com as 

companhias aéreas argentina, colombiana, equatoriana e peruana.  

Associada a todas as estratégias da companhia aérea TAM, o que se nota é que a 

atuação territorial da empresa aérea foi gradualmente se expandindo, sobretudo, no mercado 

doméstico, ora firmando acordos com empresas aéreas menores, ora promovendo essa 

expansão por meio de autorizações do Governo, bem como por meio da aquisição de novos 

aviões. Em síntese, o que se observa é que a malha de voos da TAM consideravelmente se 

ampliou, desde seus primeiros anos de operações no Brasil, conforme evidenciado no Mapa 

01 (malha aérea doméstica) e Mapa 2 (malha aérea internacional), sobretudo após a fusão com 

a LAN: 
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A TAM, tendo como base seu tamanho absoluto e relativo, se sobrepõe sob as 

demais companhias aéreas. Com uma escala territorial de atuação internacional, suas malhas 

de voos têm definição com raio de abrangência e influência geográfica maior que a GOL, que 

atua com mais preponderância no mercado nacional e com menor aderência no mercado 

internacional, se limitando ao continente americano e; também a AZUL, que por ser uma 

empresa aérea iniciante, atua no mercado nacional e regional do Brasil. 

De forma geral, o que se nota é que as estratégias empresariais da TAM se deram 

temporalmente nas diferentes escalas territoriais de atuação, suas ações agregaram valor tanto 

na escala regional, como na nacional e na internacional, tendo em vista as aquisições de 

empresas aéreas domésticas os acordos com diferentes companhias aéreas estrangeiras, bem 

como a recente fusão. Tal fato reflete no principal objetivo do capital empresarial, isto é, ter e 

deter uma malha de voos diversificada, ou seja, nas diferentes escalas territoriais de atuação e, 

também que esta malha de voos seja densificada, sobretudo no mercado doméstico, que é 

onde pode gerar sua reserva de mercado.  

Essa densificação se revela de duas formas: pelo maior número de localidades 

atendidas (que atendam aos interesses individuais da companhia aérea) e; em relação ao 

número de passageiros transportados, que lhes garante a rentabilidade da rota. Em síntese, 

esses elementos fornecem as companhias aéreas domínio de mercado, condições de 

capacidade e habilidade para sustentar esse poder de mercado, que se manifesta 

territorialmente. 

Nesse sentido, buscando elucidar de forma sintética e compreensível a trajetória 

da TAM e também como forma de traçar um paralelo com o desenvolvimento estratégico das 

demais companhias aéreas brasileiras aqui destacadas, a Quadro 3 traz um compêndio das 

principais estratégias da companhia aérea, no intuito de identificar e explicitar as escolhas 

estratégias que favoreceram a concorrência e competitividade empreendida pela empresa 

aérea, baseadas na concentração e centralização do capital e em estratégias que permitiu à 

companhia aérea TAM um desempenho superior:  
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Quadro 03: Sistematização das principais estratégias da companhia aérea TAM Linhas Aéreas 

ESTRATÉGIAS 

Modernização 

da frota 

De 1991 a 2010, a TAM aumentou sua frota quase 9 vezes, acompanhada do aumento 

da capacidade de passageiros nos aviões. Com essa estratégia promovia-se o aumento 

de localidades atendidas pela empresa aérea, favorecia a projeção da marca no mercado 

aéreo e, sobretudo, contribuía para a concentração do capital. 

Fusão e 

Aquisição  

A aquisição de companhias aéreas minimizava a concorrência e favorecia a 

centralização do capital, ao mesmo tempo em que aumentava o número de aviões 

disponíveis concentrando capital. Com isso, ampliava-se o poder de mercado através de 

uma malha de voos mais ampla e diversificada. Num primeiro momento a compra de 

empresas aéreas visava a expansão territorial em escala regional e nacional, 

posteriormente essa estratégia se confirmava como forma de expandir-se pela América 

do Sul e, mais recentemente, essa estratégia se define visando atingir mercados mais 
longínquos, principalmente o mercado europeu.  

Publicidade e 

visibilidade da 

marca  

A comunicação publicitária da TAM esteve aliada a outras estratégias desenvolvidas 

pela companhia aérea, como modernização da frota e serviço ao cliente. Na medida em 

que se investia nessas duas estratégias, promoviam-se formas de tornar a TAM uma 

referência em serviço de transporte aéreo brasileiro, que se dava pela propagação da 

marca pela mídia em geral, sobretudo pela internet. Além disso, soma-se a propagação 

do programa de milhagem, que incrementava a estratégia de publicidade e visibilidade 

da marca no mercado.  

Serviço ao 

cliente 

Havia um serviço de personalização ao cliente TAM, marca registrada dos anos de 

administração do Comandante Rolim. Dentre as vantagens de serviços ao cliente que a 

companhia aérea oferecia podemos citar: inovação nos serviços, aviões novos, serviço 

frequente e pontual, facilidades no check-in e staff motivado, serviços de bordos 

personalizados, diferenciação de classes de voos, tarifas diferenciadas, cartão 
fidelidade, salas vip nos principais aeroportos etc.. Mesmo diante de um novo perfil 

administrativo a companhia aérea continuou investimento em um serviço diferenciado 

das demais companhias aéreas brasileiras. Destaca-se ainda a priorização a aviação 

executiva, sobretudo nos aeroportos mais movimentados. 

Financeira 

Destaca-se a abertura das ações da companhia aérea na Bolsa de Valores, como uma 

estratégia que visava a concentração do capital. Essa estratégia, de certa forma, 

favoreceu a desvinculação da TAM como uma companhia aérea familiar. Essas 

estratégias permitem as empresas aéreas de capital aberto utilizar-se da Bolsa para 

captar recursos dos investidores com o objetivo de financiar seus projetos de 

investimento e se tornarem mais competitivas. 

Diversificação 

de escalas de 

atuação 

territorial 

A diversificação de escalas constitui-se como uma referência da TAM. Desde sua 

criação, suas estratégias foram paulatinamente expandindo pelas diferentes escalas, 

contudo mesmo em face da dinâmica empresarial atual da companhia aérea que se 
solidifica internacionalmente mediante a fusão com a LAN, suas estratégias ainda visam 

a crescente atuação no mercado regional e nacional, considerando que esta fusão tem 

também como objetivo gerar passageiros para a escala nacional e regional. 

Cooperação 
A estratégia de cooperação é amplamente utilizada pela TAM com as companhias 

aéreas regionais domésticas. Estas servem os voos das linhas principais da TAM, 

definindo uma ação bastante corrente no mercado brasileiro. 

Participação 

em sistema de 

alianças globais 

A participação em sistema de alianças globais se caracteriza como uma estratégia 

potencial às companhias aéreas, embora de alto custo às mesmas. Antes da fusão com a 

LAN a TAM participava da STAR ALLIANCE e atualmente participa da 

ONEWORLD. Essa participação gera a companhia aérea novas relações empresariais 

em diferentes continentes o que permite o aumento de capilaridade, de sua área de 

cobertura, consequentemente gera mais conectividade e passageiros no mercado 

doméstico.  

Fonte: Elaboração da autora, 2014 
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Nessa contextualização de origem e desenvolvimento do capital da companhia 

aérea, busca-se salientar que de pequena empresa aérea de táxi aéreo, a TAM, por meio de 

uma gestão estratégica consolidou sua marca no Brasil, tornando-se a principal companhia 

aérea do setor de transporte aéreo do país, desenvolvendo estratégias diferenciadas que tem 

garantido seu market share e sua consolidação no mercado aéreo brasileiro, sobretudo 

territorialmente. 

 As estratégias da companhia aérea somaram-se no sentido de conciliar as 

vantagens que o crescimento da empresa aérea reteve a uma maior projeção de mercado, ou 

seja, na medida em que as estratégias foram e são desenvolvidas a TAM diversificava e 

ampliava os territórios de atuação no mercado doméstico e internacional, mediante 

centralização e concentração, mas também por meio de acordos pontuais, estratégias de 

cooperação com pequenas companhias aéreas e uma relação concorrencial e competitividade 

particular aos seus interesses. 

A TAM teve como marca registrada um conjunto de elementos que garantiram 

sua consolidação empresarial no mercado: investimentos em aviões modernos, diversidade de 

destinos (primeiramente no Brasil e, atualmente em outros países), centralização de voos com 

origem nos principais aeroportos brasileiros (principalmente em São Paulo e no Rio de 

Janeiro) e, principalmente, diversificação no serviço prestado, priorizando a aviação 

executiva, mas atendendo também a demanda de voos turísticos, regulares, chaters, nacionais 

e internacionais etc.. Esse conjunto de elementos, somado ao posicionamento estratégico 

desenvolvido pela TAM garantiram a predominância de seu poder de mercado frente a GOL e 

a AZUL, ao menos temporariamente. 

Essa busca por maior poder de mercado em diferentes escalas consubstancia a 

principal estratégia do mercado de transporte aéreo no Brasil, ou seja, mesmo quando as ações 

das companhias aéreas visam interesses diversos, como market share, concessão de slots, 

fusão e aquisição de companhias aéreas etc., a estratégia de expansão territorial prevalece, 

pois estes interesses contribuem direta ou indiretamente para uma maior área de atuação, seja 

em relação às escalas regional, nacional ou internacional, seja em relação ao número de 

aeroportos, passageiros, a concessão de slots etc., já que esses elementos são os produtos que 

permitem conflagrar a concorrência e competitividade no setor. 

Contudo, para além desse caráter nitidamente empresarial do capital, havia 

também uma determinação governamental que se processou em diferentes momentos da 

história do desenvolvimento do transporte aéreo brasileiro, com distintas formas de atuação, 
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definidas pelas políticas públicas dos diferentes Governos que determinaram suas próprias 

lógicas de poder e regulamentação/desregulamentação à dinâmica empresarial e territorial do 

mercado aéreo brasileiro, a TAM é um caso peculiar dessa relação, que historicamente 

determinou as rotas que seriam seguidas no setor de transporte aéreo brasileiro. 

 

2.2.1. Da regulamentação à desregulamentação: a decolagem da TAM 

Referenciar temporalmente a regulamentação e a desregulamentação no setor de 

transporte aéreo brasileiro confere à lógica de se compreender a política regulatória do Estado 

pela perspectiva de crescimento e evolução do setor e, principalmente, das companhias aéreas 

domésticas. Portanto, para além da dinâmica do capital e da dinâmica do território, é inerente 

observar o setor de transporte aéreo articulado também a uma lógica política de planejamento 

e regulamentação do Estado brasileiro. 

"A pressão para desregulamentar tornou-se aparentemente irresistível" 

(HARVEY, 2011: 52). É nesse complexo contexto, de um quadro de volatilidade do mercado 

da aviação comercial, que o transporte aéreo no Brasil desenvolveu-se mediante momentos da 

história política e econômica do país, em que, ora verificou-se políticas de cunho 

regulamentacional, que visava proteger empresas aéreas nacionais; ora o setor esteve tomado 

pela total desregulamentação, ficando as empresas aéreas, por exemplo, livres para organizar 

suas estratégias empresariais e aplicá-las ferozmente no mercado, visando a reprodução do 

capital mediante a concorrência e a competitividade que muitas vezes foi considerada ruinosa. 

Antes de se verificar os condicionantes histórico-temporais que definiram e 

definem as diretrizes da aviação comercial brasileira é preciso analisar os aspectos conceituais 

que se tem sobre a compreensão do termo "regulamentação
53

", em razão de que tal iniciativa 

                                                
53 Um adendo se faz necessário à compreensão dos fatos, qual seja: a conceituação e escolha dos termos que se 

colocam em voga nessa análise. Regular ou Regulamentar? Diferentes autores consideram os termos 

equivalentes, outros atestam que a nomenclatura destoa da significação dos mesmos. Como justificativa ao 

melhor entendimento do termo, faz-se referência a ambos os termos. Regulação: de regular, do latim regulare 

(dispor, ordenar) designa a série de atos e formalidades pelos quais se dispõe ou se ordena o modo de ser ou a 

forma para execução de alguma coisa. A regulação não se limita à imposição de regras suplementares ou que se 

dispõe para cumprimento das leis ou aplicação de normas e princípios jurídicos, já instituídos. A regulação é a 

instituição de regras e princípios acerca do modo por que as coisas devam conduzir, sem se restringir somente à 

forma. Deste modo, os princípios e preceitos dispostos pela regulação tanto podem atingir à forma como à 

substância da matéria que vem regular ou disciplinar. No que tange a regulamentação, vocábulo preferível nessa 

pesquisa em razão da maior utilização do mesmo no setor de aviação comercial, significa expedir regulamento, 
prescrever regras sobre forma, designa a instituição de normas ou de regras referentes ao funcionamento de 

certas coisas e à execução de atos ou a disposição de forma para que se apliquem ou se cumpram medidas ou 

regras legais. O objetivo da regulamentação é o de instruir ou de estabelecer regras práticas para execução da 

norma legal. Regular, portanto é instituir o princípio geral ou dispor a respeito dos direitos fundamentais. 
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coaduna com a abordagem que se considera essencial para análise sobre a necessidade de um 

marco regulatório no setor de transporte aéreo no Brasil. 

Para Barat (2005: 6) "a competição é preferível aos regulamentos
54

". Ou seja, há 

uma maior predileção pela disputa do mercado do que pela intervenção da regulamentação do 

Estado. Considerando os argumentos do autor, a regulamentação é, de acordo, com o 

pensamento liberal/neoliberal somente necessária no caso de imperfeições ou falhas de 

mercado. Nesse caso, há uma prevalência da competição sobre a regulamentação, o que 

desqualifica a possibilidade de regular o mercado do ponto de vista econômico. Conforme o 

próprio autor explica, a finalidade da ação reguladora é de promover a "competição justa" que 

deve ser socialmente construída em oposição à "competição livre", que pode denotar num 

extremo, concorrência e competição sem regulamento.  

Concordamos com Harvey (2011) o qual considera que quando se trata de falhas 

de mercado, quem pode (deve) intervir com seus próprios modelos de estruturação é o Estado. 

Nessa perspectiva de mercado-regulamentação, Salgado (2003) ao tratar dos 

aspectos conceituais da regulamentação econômica, considera:  

Na presença de falhas, os mercados não fornecem sinais suficientes para 

garantir escolhas adequadas, que levem ao equilíbrio entre ofertantes e 
demandantes. O grande desafio para a regulamentação econômica é 

encontrar o ponto ótimo que viabilize a lucratividade, de um lado (e, 

portanto, a operação e o investimento das empresas aéreas), e o bem-estar 

dos consumidores, de outro, na forma de disponibilidade de bens e serviços 
de qualidade e a preços razoáveis (SALGADO, 2003: 2). 

 

A autora ainda destaca que a ação da regulamentação costuma se concentrar em 

três pontos principais, quais sejam: preço, qualidade e condições de entrada e saída de 

empresas aéreas do mercado, o que em tese pressupõe a permissão do Governo, ou seja, sua 

intervenção e seus regulamentos são essenciais, pois os três aspectos mencionados pela 

autora, conferem a uma pré-definição e autorização legal.  

                                                                                                                                                   
Regulamentar, por sua vez, concerne a instruir sobre a execução da lei, tomando as providências indispensáveis a 

essa execução, ou instituir regras para a execução ou funcionamento de serviços (SILVA, 1989). Dadas as 

considerações sobre os termos, toma-se a significação dos mesmos, para este caso, equivalentes, do ponto de 
vista que, arbitrariamente, o contexto de análise presente trata de considerar os fatos e fatores histórico-temporais 

a que se deu o desenvolvimento do setor de transporte aéreo, considerando a exequibilidade jurídica dos termos. 

54 Nesse caso, a "competição" é entendida pelo autor como uma ação de rivalidade, de confronto no mercado, 

descaracterizada dos processos que atribuímos aos conceitos concorrência e competitividade. 
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É a partir desses pressupostos inerentes às ações do Estado e, principalmente às 

ações do mercado, que o setor de transporte aéreo brasileiro se desenvolveu em fases de plena 

ação regulamentadora, observando-se um comportamento defensivo e privilegiador das 

políticas públicas desenvolvidas pelos diferentes Governos e, noutras fases conheceu períodos 

de desregulamentação, na qual o mercado se retroalimentou do produto de suas ações.  

O que ocorre no Brasil, especificamente no setor de transporte aéreo, é que, em 

síntese quem mais tem regulamentado o setor, ainda que de forma implícita, não é o Governo 

e, sim as empresas aéreas, em nome de um suposto "mercado". Daí, concordamos com 

Monteiro (2009: 119) o qual destaca que essa discussão sobre Estado e mercado é definida 

mediante uma visão dicotômica e simplificadora, de forças opostas sintetizada na fórmula 

"mais mercado, menos Estado". 

Wood e Binder (2010: 1278) destacam que o início do desenvolvimento da 

aviação comercial no Brasil foi marcado pela presença mais incisiva do Governo brasileiro, 

por meio do Ministério da Aeronáutica, que tratava o transporte aéreo como bem público e 

instrumento de integração nacional, fazendo com que as empresas aéreas tornassem-se cada 

vez mais dependentes da ação governamental. Os autores ainda esclarecem que isso gerava 

ações intervencionistas não focadas na racionalidade econômica e na eficiência operacional. 

"O governo determinava as linhas que as empresas aéreas iriam operar e as tarifas a serem 

cobradas". 

Contudo, paulatinamente, o setor foi ganhando autonomia a partir de medidas 

liberalizantes
55

. Essa situação desenvolveu-se mediante o crescimento das companhias aéreas 

domésticas, ou seja, na medida em que as empresas aéreas obtinham crescimento nacional e 

internacional, cedeu-se poderes às empresas aéreas, daí a necessidade de se compreender os 

períodos de total e livre concorrência, em que as companhias aéreas agiam livremente sem 

contestação política sobre os serviços e as estratégias que eram desenvolvidas e aplicadas. 

 Harvey (2011: 16) destaca que a desregulamentação começou nos anos de 1970, 

e tornou-se irrefreável na década de 1990. Até então, a dinâmica empresarial do setor aéreo 

esteve delegada, nos momentos de regulamentação, aos órgãos governamentais destinados ao 

                                                
55 Wood e Binder (2010: 1278) afirmam que: "inicialmente, houve a liberalização da oferta de assentos, seguida 

da liberalização de tarifas e da permissão para a competição entre as empresas aéreas nacionais e as regionais. 
Em março de 2001, as tarifas aéreas foram liberadas em algumas rotas e, em agosto do mesmo ano, foram 

totalmente liberadas. Criou-se, assim, um modelo híbrido de regulação, no qual as empresas aéreas passaram a 

ter certa liberdade tarifária. Porém, foi mantido o rígido esquema de concessão de operações, que continuava a 

limitar o equilíbrio entre oferta e demanda". 
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planejamento e controle desse setor, como por exemplo, o DAC que era um órgão regulador 

do setor de transporte aéreo doméstico e estava vinculado ao Ministério da Defesa, criado no 

ano de 1931 com a finalidade de regulamentar o serviço de aviação civil comercial no país, 

ocupando-se das áreas econômica e de segurança
56

. Para Castro e Lamy (1993) conforme o 

setor de transporte aéreo se desenvolvia no Brasil aumentava a necessidade de novas 

instituições especializadas, ou seja, era preciso uma consolidação institucional para o setor, 

por isso a justificativa para a criação deste departamento. 

Guimarães e Salgado (2003) atestam que a experiência da regulamentação na 

aviação comercial brasileira foi essencialmente marcada pelas Conferências Nacionais da 

Aviação Comercial (Conac’s), datadas em três reuniões que ocorreram nos anos de 1962, 

1963 e 1968, definidas como I, II e III Conac, respectivamente. Os anos de 1970 marcaram a 

regulamentação no setor, sobretudo em razão da criação do Sitar, que definia áreas exclusivas 

de atuação para cada empresa aérea, com a consolidação de monopólios por área e por 

empresas aéreas no setor, como já mencionado.  

É importante destacar dois aspectos nesse período; primeiro, embora a 

regulamentação tenha estabelecido normas para a organização e o planejamento do setor 

aéreo no Brasil, as iniciativas do Estado mediante o modelo de regulamentação adotado 

enfraqueceram a concorrência e a competitividade, uma vez que proibia empresas aéreas de 

operarem suas frequências de voos em áreas de exclusividade, o que estabelecia monopólios 

de operações em cada sistema para cada companhia; segundo, considerando a perspectiva 

nacionalista do Governo, este período marcou uma fase de integração territorial, que era uma 

estratégia política de conectar o país e estabelecer uma combinação de integração territorial 

pelo capital. 

Ao nos atermos a estes aspectos vale ressaltar que, embora essa política pública 

do Governo tenha estimulado a integração produtiva das regiões brasileiras, não há como 

negar seu equívoco, tanto em relação ao monopólio que gerou às companhias aéreas quanto 

ao prejuízo que ocasionou ao consumidor. Se há monopólio, não há concorrência, com isso a 

companhia aérea não tem necessidade de estimular o passageiro a voar na naquela empresa 

aérea, pois não há outra opção. Se ainda hoje esse tipo de política pública vigorasse, 

                                                
56 "A administração do DAC, naquele período, pretendia minimizar a competição prejudicial, o excesso de 

concorrência e garantir a permanência das companhias aéreas de bandeira nacional" (CAMILO PEREIRA, 2010: 

52). 
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possivelmente não existiriam estratégias relacionadas aos programas de fidelização, guerra 

tarifária e ainda não existiriam entrantes no mercado.  

Em outras palavras, as empresas aéreas manteriam uma atitude monopolista no 

mercado de exclusividade e ainda, aquela companhia aérea que detivesse a exclusividade da 

região Sudeste, provavelmente seria a mais rentável em termos de lucratividade, passageiros 

transportados, número de rotas, maior conectividade em razão do número de cidades com 

aeroportos nessa região e se beneficiaria de uma melhor (ainda que relativa) infraestrutura 

aeroportuária e, nesse cenário, a grande beneficiadora seria gradativamente a TAM. Em 

entrevista na Secretaria da Aviação Civil da Presidência da República, foi possível constatar 

alguns elementos dessa política pública que corroboram com nossa argumentação: 

Quando se tem um Governo decidindo para onde se vai, o que se faz, acaba-

se tendo empresas aéreas que não concorrem, por exemplo, tem empresa 
aérea que é responsável por operar o Sul do país, outra o Norte, outra o 

Centro-Oeste... Quando se calcula a média de valores cobrada dos 

passageiros naquela época, quando as empresas aéreas não tinham 
liberdade de rotas, verifica-se que o passageiro, descontada a inflação, 

pagava mais do que o dobro, triplo do que ele paga hoje no bilhete médio. 

Porque se tem quatro empresas aéreas no país e estas estão divididas em 
quatros setores diferentes, elas não estão concorrendo, e isso gera todos os 

malefícios de um monopólio de região (Diretora do Departamento de 

Regulação e Concorrência da Aviação Civil, 28/04/2014). 

 

Contudo, é inegável que o Governo visava desenvolver um sistema nacional de 

rotas aéreas que favoreceriam o atendimento e a interligação das regiões brasileiras
57

, mas 

também tinha como objetivo incrementar uma estratégia, isto é, que estas rotas aéreas de 

diferentes regiões servissem como linhas alimentadoras daquelas consideradas principais, ou 

seja, das linhas que se concentravam na região Centro-Sul, particularizando, já naquele 

momento, os céus conhecidos dos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro, atendendo, ainda 

que de forma precária, todo o restante do país. 

Tal fato reforça a relação inter-regional e as relações comerciais entre a periferia e 

o centro dinâmico da economia nacional. Com essa nova configuração espacial mediada pelo 

Estado e a necessidade de integração entre as diversas regiões do país, o transporte aéreo 

                                                
57 Essas ações estavam conciliadas com a redefinição da ação do Governo que coadunavam às pressões de 
grupos econômicos e políticos nacionais das áreas periféricas, para promoção de políticas de desenvolvimento 

regional, com a finalidade de se dar um tratamento mais equitativo às diversas regiões do país (CANO; 

GUIMARÃES NETO, 1986). 
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assumia, de fato, um papel importante e específico para o desenvolvimento econômico 

brasileiro, isto é, o de interligar e garantir a conexão entre áreas de difícil acesso, sobretudo no 

Norte do país. No entanto, em face dessa esfera econômica, o setor de transporte aéreo 

desenvolvia-se com uma infraestrutura aeroportuária sucateada e que implica, até os dias 

atuais, em gargalos infraestruturais para o setor, até mesmo nos aeroportos dos grandes 

centros urbanos do país, como por exemplo, os aeroportos aqui analisados. 

O desenvolvimento do setor de transporte aéreo nacional vislumbrava novos 

cenários, em especial para o crescimento das empresas aéreas que tinham o respaldo do 

Governo quanto à reserva de mercado para atuação sem concorrência estrangeira em áreas de 

exclusividade. Em 1972, para corroborar com o contexto, foi criada a Infraero que 

regulamentava, por sua vez, a infraestrutura aeroportuária, acentuando um período de rígido 

controle estatal no setor (CASTRO; LAMY, 1993), o que garantia ainda mais a permanência 

à reserva de mercado e a consolidação das empresas aéreas nacionais no mercado doméstico. 

Até o final da década de 1970 o setor aéreo era regido rigidamente pelo Código 

Brasileiro da Aeronáutica (CBA). A inflexibilidade quanto às normas e preceitos caracterizou 

um período de controle da rivalidade, da qual Castro e Lamy (1993) consideram como 

"regime de competição controlada". Nesse aspecto, o Governo estabelecia leis que impediam 

a concorrência ruinosa e buscava um melhor rendimento econômico às empresas aéreas, 

contudo limitava-se o número de companhias aéreas que possuíam autorização para operar, 

constituindo os monopólios por sistemas de operação, ou seja, por regiões brasileiras. 

A partir de uma perspectiva histórica dos períodos de regulamentação do 

Governo, nota-se que a dinâmica do setor de transporte aéreo ratificou, até o final do primeiro 

quinquênio da década de 1980, uma fase de amplo e rígido controle, resultado do momento 

político e econômico em que o país perpassava, no qual o Brasil e o setor ficaram a cargo do 

controle político-militar. 

A década seguinte, anos de 1990, no entanto, marcavam um novo cenário para a 

aviação comercial brasileira com o processo de flexibilização do mercado de transporte aéreo. 

Em 1990 é criado o Programa Federal de Desregulamentação, do Governo Fernando Collor 

de Melo pelo Decreto 99.179, que foi instituído mediante os novos ideais políticos do período. 

O processo de desregulamentação no setor de transporte aéreo, como por exemplo, as 

políticas governamentais de medidas de desregulamentação ocorreram gradativamente nos 

anos de 1990 e início dos anos 2000, desanexando do Governo a competência e a 
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responsabilidade do controle do setor de transporte aéreo brasileiro, o que refletia as escolhas 

político-econômicas que eram adotadas naquele momento.  

Baseando-se numa política neoliberal de defesa da desregulamentação, do Estado 

mínimo, da abertura de capitais ao mercado externo, entre outras, instauraram-se medidas de 

caráter liberalizantes no setor aéreo brasileiro. Conforme Harvey (2011) atesta, o 

neoliberalismo de livre-mercado é a escolha do modelo econômico dominante de 

desenvolvimento econômico e, acrescenta ainda que o neoliberalismo: 

Mascarado por muita retórica sobre liberdade individual, autonomia, 

responsabilidade pessoal e as virtudes da privatização, livre-mercado e livre-
comércio, legitimou políticas draconianas destinadas a restaurar e consolidar 

o poder de classe capitalista. Esse projeto tem sido bem sucedido, a julgar 

pela incrível centralização da riqueza e do poder observável em todos os 

países que tomaram o caminho neoliberal (HARVEY, 2011: 16). 

 

Monteiro (2009), ao tratar da relação entre o Estado e o mercado alega que, o 

setor de transporte aéreo foi amplamente influenciado pelas mudanças características de um 

capitalismo globalizado e competitivo, por ações que convergiam para uma maior 

flexibilidade do mercado e, nesse cenário novas estratégias eram implementadas e fortemente 

desenvolvidas pela economia de mercado globalizada.  

Nesta nova ordem, a política cederia espaço diante do peso das forças 

econômicas, restringindo sobremaneira a capacidade de fazer escolhas a 

respeito das estratégias de inserção. O Estado, como ator central na definição 
destas estratégias, teria sua capacidade de ação limitada à criação de um 

ambiente favorável ao livre curso das forças econômicas, sob pena de ser 

punido com a 'fuga' dos investimentos para localidades em melhores 
condições. Junto com estas interpretações, assistiu-se ao fortalecimento da 

agenda neoliberal, preconizando como a melhor estratégia de inserção no 

capitalismo globalizado a liberação da atividade econômica dos 

constrangimentos de natureza política, apostando na capacidade dos 
mercados de se auto-regular e, assim, promover uma 'alocação eficiente' dos 

recursos (MONTEIRO, 2009: 121). 

 

Com isso, introduziram-se no setor novos ideários político-econômicos, 

estabelecendo diretrizes que sistematizavam a liberalização da concorrência, das tarifas e de 

linhas e, principalmente, a extinção das definições conceituais que descriminavam empresas 

aéreas nacionais de empresas aéreas regionais, instigando a concorrência ruinosa, já que 

grandes empresas aéreas passaram a concorrer diretamente com pequenas e médias empresas 

aéreas nos mesmos segmentos, fossem estas regionais ou nacionais.  
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O resultado desse processo de flexibilização do setor aéreo aliado à adoção do 

modelo neoliberal pode ser analisado considerando duas vertentes, ou seja, as mudanças na 

prestação do serviço de transporte aéreo para o consumidor, que passou a dispor de maior 

rivalidade entre as companhias aéreas
58

 em relação aos descontos nas tarifas, uma incipiente 

popularização do serviço dentre outros fatores; contudo, há de se considerar os fatores 

negativos advindos deste processo, tais como: a desestruturação que a segmentação de 

empresas aéreas ocasionou, a priorização de determinadas companhias aéreas nacionais, a 

liberalização de linhas, frequências e a primazia a determinadas empresas aéreas nos 

principais aeroportos do país, ou seja, aqueles mais dinâmicos do ponto de vista da 

capacidade de geração de tráfego. 

Por outro lado, a política de flexibilização do setor de transporte aéreo trouxe 

vantagens para a maior utilização desse serviço, o que vale acrescentar, é de grande valia ao 

setor. No Gráfico 02 apresentamos a evolução do número de passageiros transportados pelas 

companhias aéreas nacionais desde 1990 até o ano de 2013. Embora tenha apresentado uma 

queda no número de passageiros transportados nos primeiros anos da década de 1990, 

demonstra que os resultados da liberalização comercial foram favoráveis ao crescimento das 

empresas aéreas e contribuíram tanto para aumentar a oferta e a demanda pelo serviço 

prestado, como também favoreceram a lucratividade exponencial das empresas aéreas 

operantes. 

Considerando os vinte e quatro anos apresentados no gráfico a seguir, temos que 

de 1990 a 2000, houve um crescimento de 103% no número de passageiros, do ano de 2001 

até 2013 esse crescimento foi de 155% e tomando o total de anos, houve um crescimento de 

418% no número de passageiros transportados em voos nacionais pelas companhias aéreas 

brasileiras. 

 

 

 

                                                
58 Oliveira (2007: 16) ao analisar o processo de liberalização no setor aéreo e a concorrência entre as companhias 

aéreas, destaca que "em 1998, foram observados fenômenos de “guerras de preços” e “corridas por freqüência”, 

muito divulgadas pela mídia, que nada mais representavam que os efeitos de curto prazo das novas medidas 

implementadas, mas que geraram uma movimentação competitiva". 
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Gráfico 02: Brasil - Passageiros (pax) transportados em voos domésticos (1990 - 2013)
59

 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pax (milhões) 14,3 14,6 11,5 11,1 11,4 12,0 11,5 13,3 16,5 15,8 29,0 31,1 31,5 29,0 31,8 38,7 43,0 46,0 49,0 46,7 57,1 65,8 72,0 74,0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

 
Fonte: Anuários Estatísticos (Anac). Banco de Dados APCP/Anac, vários anos. Elaboração: Camilo 

Pereira, 2014 

 

Os resultados apresentados no último gráfico contém a evolução do número de 

passageiros transportados no decorrer dos anos, justificada pela maior concorrência e também 

competitividade entre as empresas aéreas e pelo aumento da demanda, nos levam ainda a 

outra análise, isto é, desmistifica os argumentos de que foi a concorrência e/ou 

competitividade que gerou a falência de grandes empresas aéreas tradicionais do setor aéreo 

brasileiro.  

O próprio aumento da demanda agrega elementos para compreender que a maior 

concorrência e/ou competitividade no setor não foi responsável pela má situação financeira 

que algumas empresas aéreas se encontravam, os problemas empresariais ultrapassavam a 

lógica do mercado, situando-se numa esfera que recrudescia a decadência da própria imagem 

das empresas aéreas em crise, que endividadas e diante de um novo cenário desregulamentado 

e concorrencial não conseguiram manter a sofisticação do serviço prestado, conforme 

                                                
59 Destacamos que os dados estatísticos de passageiros domésticos transportados nessa série histórica considerou 

a quantidade de passageiros pagos e teve como fonte de dados, até o ano de 2008, o Anuário Estatístico da Anac. 
A partir do ano de 2009 houve uma alteração no formato de apresentação dessa publicação e o referido dado 

estatístico não mais foi disponibilizado. Desse modo, solicitamos por meio do Portal de Transparência do 

Governo Federal, os referidos dados individualizados para o período de 2009 (2013). Enfatizamos ainda que em 

todos os casos de série histórica utilizamos o mesmo procedimento. 
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Guimarães e Salgado (2003: 16) "não há, como se atribuir ao gradual processo de 

liberalização ao longo da década de 1990 e à resultante expansão da oferta, a responsabilidade 

sobre os problemas acumulados pelas grandes empresas aéreas do setor". 

Contudo, não se pode negar que a desregulamentação, sob outra face, constituiu-

se como um nó crítico ao desempenho das empresas aéreas que operavam naquele momento, 

sobretudo àquelas que apresentavam problemas. As ações desregulamentadoras e de livre 

concorrência desfavoreceram o desempenho dessas companhias aéreas, já que se instauraram 

novas mazelas ao desenvolvimento econômico das empresas, sem mais o favorecimento que 

tiveram ao longo dos anos. Isso pode ser explicado pela própria atuação das companhias 

aéreas tradicionais do ramo, tais como a VARIG, a VASP e a TRANSBRASIL que 

norteavam suas estratégias como forma de obter participação de mercado, não atentando para 

o acompanhamento condizente entre demanda e oferta que estas companhias aéreas 

disponibilizavam, principalmente no mercado doméstico. 

Nesse contexto histórico, enquanto as empresas aéreas tradicionais buscavam 

direcionar suas operações voltando-se paulatinamente aos mercados internacionais, a TAM 

obtinha crescimento graças ao aumento de demanda condizente com a oferta no mercado 

doméstico, e com isso lograva uma maior lucratividade e visibilidade no cenário nacional, 

oferecendo descontos e acirrando a disputa nestas rotas, o que permitiu a empresa aérea 

despontar, ainda que incipientemente, no mercado. Havia, cada vez mais, uma crescente 

disputa de preços que no passado era dispensável às empresas aéreas VASP, VARIG e 

TRANSBRASIL, mas era de essencial importância para a TAM que crescia como empresa 

aérea nacional diversificando suas estratégias, sobretudo em relação ao preço das tarifas. De 

acordo com Tavares (1999): 

Em 1998, a TAM obteve concessão do DAC para elevar o número de 

freqüências no trecho Rio-São Paulo e reduziu as tarifas de R$158 para R$ 
115. A TAM anunciou um desconto de 30% no trecho São Paulo-Brasília, e 

em seguida em mais oito rotas. Em junho de 1998, todas as companhias 

aéreas nacionais haviam implantado sistemas de tarifas diferenciadas. Os 
descontos nos preços das passagens passaram a variar conforme a demanda 

pelos vôos. Quanto maior a ociosidade, maior os descontos (TAVARES, 

1999: 14). 

 

Guimarães e Salgado (2003: 14) atestam que "a liberalização dos mercados 

ampliou-se gradualmente em 1998 quando se extinguiu a prevalência das empresas aéreas 

regionais nas linhas especiais de empresas aéreas operando a ponte-aérea Rio-São Paulo". 
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Guaracy (2003: 176) ainda enfatiza que a autorização do DAC sobre o fim do monopólio para 

as tradicionais empresas aéreas na ponte aérea Rio-São Paulo trouxe uma abertura para o 

desenvolvimento de mais uma estratégia da empresa aérea TAM que se apresentava: "sem 

fila, com belo serviço de bordo, atendimento impecável e passou a oferecer pontualidade. O 

passageiro podia reservar assento e horário, o que a ponte-aérea de VARIG, VASP e 

TRANSBRASIL não permitia". 

Tais fatos, consequentemente, agravaram a situação de diversas empresas aéreas, 

tanto as tradicionais do ramo, que com o objetivo de ganhar mercado e expandir 

internacionalmente passaram a endividar-se ainda mais, assim como as empresas aéreas 

entrantes que descapitalizadas não conseguiam consolidar-se num mercado altamente 

concorrencial, já que se caracterizava pela livre concorrência. 

 Mesmo com toda nova estrutura de diretrizes e parâmetros para o funcionamento 

no mercado da aviação civil comercial, em que o Governo deixava de regulamentar, ficando o 

setor à livre disputa pelas empresas aéreas, vale destacar que um aspecto continuou inalterado 

no setor, qual seja, a permanência de uma reserva de mercado às companhias de bandeira 

nacional, que segundo Rangel (2005 [1960]: 167) "é a pedra angular da programação 

econômica brasileira".  

Não consideramos que essa reserva de mercado fosse/seja totalmente prejudicial 

ao setor, afinal é inteligível que os players (principais companhias aéreas) do mercado 

potencialmente capitalizadas tanto em relação ao seu tamanho, quanto em relação aos 

equipamentos que dispõem tenham condições mais propícias de operacionalizar nos 

aeroportos com maior frequência de passageiros, com uma malha mais densa e dinâmica, mas 

não há dúvidas, de que essa reserva de mercado gera uma concentração de empresas aéreas e, 

ainda que essa reserva seja negada pelas empresas aéreas até os dias atuais, em razão do 

mercado ser livre e aberto, é incontestável que isso favorece as grandes empresas aéreas do 

setor em detrimento de outras companhias aéreas menores, exemplo disso é o percentual de 

slots reservados às empresas aéreas líderes nos aeroportos de maior movimentação. Negar que 

esta reserva de mercado estimula a concentração e favorece estas empresas aéreas, é o mesmo 

que dizer que TAM, GOL e AZUL não movimentam o maior número de passageiros no setor 

aéreo brasileiro na atualidade. 

No contexto histórico e evolutivo da política de flexibilização do setor de 

transporte aéreo brasileiro, três fatores são essências para compreender o processo de 

flexibilização: 1.) a livre concorrência com a delimitação das tarifas pelas empresas aéreas; 2.) 
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a busca desenfreada por novos mercados, sobretudo internacional e; 3.) a consequente 

ascensão da empresa aérea TAM Linhas Aéreas no mercado da aviação comercial brasileira, 

fatores estes que concernem ao período da regulamentação à desregulamentação. 

A livre concorrência e a mediação das tarifas pelas empresas aéreas geraram 

grandes transformações no setor da aviação comercial brasileira, primeiro porque ao estimular 

uma maior disputa enfraqueceu ainda mais o poder de ação de empresas aéreas pequenas e 

médias frente às grandes companhias aéreas do setor; num outro viés, essas mesmas grandes 

empresas aéreas acumulavam problemas financeiros o que abria 'espaço' para o crescimento 

de companhias que até então cresciam à margem destas empresas aéreas tradicionais, como 

por exemplo, a TAM que, conforme abordamos, conheceu um vertiginoso crescimento a 

partir do segundo lustro dos anos de 1990.  

Em síntese, a busca por inserção no mercado internacional ampliava os problemas 

estruturais das grandes empresas aéreas líderes do mercado desde a década de 1980. Ao 

analisar esse período de estratégias voltadas para o mercado externo, Guaracy (2003: 250) 

acrescenta que "a VARIG mantinha sua política de investir nas linhas internacionais, com 

dificuldade para enfrentar as companhias aéreas estrangeiras". A VASP, diante de uma 

disputa brutal no mercado externo, recuou para não falir, mas ainda assim essas duas 

companhias aéreas sustentavam suas estratégias para inserção no mercado da aviação 

comercial internacional, deixando o mercado doméstico às outras empresas aéreas brasileiras, 

já que havia reserva de mercado à bandeira nacional, descuidando do mercado interno, que 

era até então o segmento que garantia a lucratividade dessas empresas aéreas.  

Desse modo, a TAM que direcionava suas ações pela estratégia da visibilidade e 

expansão de suas escalas territoriais de atuação com redefinição de rotas e frequências, com 

uma malha direcionada entre a demanda e a oferta, crescia num mercado desprotegido pelo 

Governo, em que seu principal oponente era um conjunto de jovens e pequenas empresas 

aéreas descapitalizadas. 

Considerando as assertivas de Guaracy (2003), observa-se que a insistência das 

empresas aéreas líderes no mercado internacional, progressivamente, resultava na maior 

expansão da TAM no país e, em prejuízo às mesmas que continuamente acumulavam déficits. 

A VASP saíra para Seul, Bruxelas, Miami, Toronto, Barcelona, Los 

Angeles, numa verdadeira corrida pelo mundo. De novembro de 1992 a 

fevereiro de 1993, a VASP perdeu todos os 32 aviões novos que tinha 

colocado em operação, sobretudo no tráfego internacional. Em 5 de 
novembro de 1992, a Justiça confiscou 24 dos seus 52 jatos por falta de 
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pagamento. As dívidas da VASP somavam ao final do ano cerca de 1,2 

bilhão de dólares. A TRANSBRASIL, que chegara a Amsterdam, Londres, 

Miami e Washington, também perdeu centenas de milhões de dólares na 
tentativa de firmar-se no mercado externo. E a VARIG não estava muito 

melhor. Somente no primeiro semestre de 1992 perdera 123 milhões de 

dólares. Enquanto isso, a TAM aumentava a oferta de vôos entre São Paulo e 

Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Ribeirão Preto, Campo Grande, Porto 
Alegre (GUARACY, 2003, 250/251). 

 

As condições empresariais dessas companhias aéreas agravavam-se na medida em 

que perdiam seus aviões para as empresas aéreas de leasing, o que consequentemente 

impunha o cancelamento de linhas, frequências, que diminuía a lucratividade operacional e 

financeira da empresa aérea. Diante de um cenário favorável ao seu crescimento, a TAM 

obtinha a vantagem de atuar num mercado desregulamentado, exercendo suas estratégias a 

ermo e, ainda gozava de um período de estabilidade monetária com a paridade do real com o 

dólar, o que era favorável à sua consolidação. Assim, a companhia aérea encontrava no 

segmento nacional, as condições propícias a sua "decolagem".  

No decorrer de toda a história de ascensão da TAM é possível observar que o 

crescimento da companhia aérea aliou-se a alguns momentos de regulamentação 

governamental, como por exemplo, a criação do Sitar, que por meio de políticas de áreas de 

exclusividade marcou a primeira fase de crescimento da empresa aérea. Em outros momentos, 

a empresa aérea conseguiu desenvolver suas estratégias competitivas em razão do menor 

controle estatal, ou seja, nos períodos de desregulamentação, como no início dos anos de 1990 

em que se instituiu uma nova fase da política brasileira considerando os preceitos neoliberais 

que marcaram períodos de flexibilização do setor de transporte aéreo brasileiro. 

Para Espírito Santo Jr. (2000) esse período de flexibilização permitiu uma maior 

concorrência e competitividade que estimularam as estratégias de cooperação acentuadas 

entre as grandes empresas aéreas e aquelas consideradas na prática como empresas aéreas 

regionais. Destaca-se ainda que esse período que estabeleceu a livre concorrência nas linhas 

de ponte-aérea, a liberação de linhas tanto de baixa quanto de alta densidade de fluxos e 

passageiros, o confronto direto entre companhias aéreas, foram fatores que facilitaram as 

estratégias e o crescimento da TAM, favorecida pela falência e saída de algumas empresas 

aéreas do mercado e, sobretudo pela livre concorrência. Foi nesse período que a companhia 

aérea expandiu suas ações estratégias e, literalmente iniciou uma marcante ascensão no setor. 
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Nesse contexto, buscou-se aliar ao crescimento da empresa aérea a exploração de 

estratégias de marketing e visibilidade no mercado doméstico, fazendo da TAM uma 

logomarca nacionalmente conhecida, daí o interesse da companhia aérea em adquirir novas 

empresas aéreas e aviões, ou seja, competir e concentrar capital, além de expandir a malha de 

voos, permitindo à mesma disputar o mercado com a equivalente qualidade das empresas 

aéreas líderes daquele momento, reforçando sua consolidação no setor. 

Dentre suas principais ações estratégicas, é válido enfatizar que a TAM, na busca 

pelo crescimento no mercado nacional na década de 1990, optou pela centralização de suas 

operações administrativas na capital paulista como forma de conciliar sua marca à cidade de 

São Paulo, no intuito de que os usuários identificassem a marca TAM com a cidade 

paulistana, mas a estratégia principal era de garantir espaços de pouso e decolagem em 

Congonhas, já que este era o aeroporto principal da rede aeroportuária brasileira
60

. Com isso, 

a companhia aérea ganhava visibilidade no mercado, investia na aquisição de mais aviões e, 

consequentemente, ampliava sua escala de operações, com uma malha aérea redimensionada 

em função da demanda e da oferta. Em cinco anos, a empresa aérea consolidou suas 

operações em Congonhas, detendo mais da metade de todo o movimento operacional no 

aeroporto. (GUARACY, 2003: 252) 

A entrada no mercado internacional constituiu-se também como uma das 

principais ações estratégicas da empresa aérea em relação à consolidação da sua marca no 

mercado, pois a iniciativa de operar e firmar acordos com novas companhias aéreas 

estrangeiras foi marcante e, soma-se a isso, o crescente aval governamental ao crescimento da 

empresa aérea, sobretudo a partir dos anos de 1994 no Governo Fernando Henrique Cardoso, 

que promovia uma estrutura de mercado favorável a principal companhia aérea brasileira com 

potencial de mercado naquele momento. 

 Com isso, a TAM investia no desenvolvimento de estratégias de diversificação 

competitiva, já que sua participação no mercado internacional era evidenciada pela nova 

marca brasileira que iniciava suas operações internacionais como líder do mercado doméstico, 

mercado este bem conceituado pelas empresas aéreas de bandeira estrangeira, que buscavam 

na TAM uma forma de se inserir no mercado brasileiro por meio de estratégias de 

cooperação. 

                                                
60 Vale enfatizar que como estratégia de marketing para agregar a marca da empresa aérea à cidade de São Paulo, 

a TAM investiu no patrocínio de um clube esportivo, o São Paulo Futebol Clube, que estamparia a marca da 

companhia aérea no uniforme do time. Guaracy (2003: 252) relata que a empresa aérea "convocou a imprensa e 

ganhou destaque no noticiário mais lido dos jornais, o das páginas esportivas". 
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Em termos gerais, a estratégia de diversificação constitui-se de acordo com Britto 

(2002: 307) pela "expansão da empresa aérea para novos mercados distintos de sua área 

original de atuação". Além disso, a estratégia de diversificação coaduna-se ao fato de "ampliar 

o potencial de acumulação que influencia a dinâmica do crescimento empresarial". Quando se 

trata dessa estratégia, não se tem como diversificação o fato de ser uma ação diferente dos 

oponentes potenciais, mas sim a iniciativa de desenvolver uma estratégia que antes não se 

investia. Para o autor, o aspecto fundamental da estratégia de diversificação está relacionado à 

dinâmica de crescimento da empresa aérea: 

A diversificação proporciona a busca de novas áreas de atuação enquanto 

alternativa para acelerar o ritmo de crescimento da empresa; benefícios 

relacionados ao incremento da eficiência técnico-produtiva das empresas, 
envolvendo a exploração de sinergias e melhor utilização dos recursos 

disponíveis [...] e benefícios relacionados à ampliação da rentabilidade da 

empresa (BRITTO, 2002: 319). 

 

A estratégia de diversificação da TAM relacionada à inserção no mercado 

internacional foi desenvolvida mediante um aspecto confluente que, nesse caso, a diferenciou 

no mercado, qual seja, iniciar operações no mercado internacional, como forma de aumentar a 

demanda nacional, o que até hoje é uma evidente estratégia da companhia aérea. 

Na medida em que a companhia aérea passou a expandir geograficamente sua 

malha de voos para outros países, a demanda de passageiros que não se encontrava na região 

concentrada do país que possui a maior movimentação de passageiros (São Paulo, Rio de 

Janeiro, Brasília e Campinas) em que estão localizados os principais aeroportos brasileiros, 

passou a utilizar os voos da empresa aérea desde o local de origem, uma vez que ao voar com 

a TAM desde a cidade de origem facilitaria as escalas e conexões em outros aeroportos, 

utilizaria apenas uma empresa aérea no percurso completo que remeteria desconto no bilhete, 

e ainda contava com as facilidades em relação às bagagens despachadas no aeroporto local 

que o passageiro retiraria apenas no local de destino.  

Em termos práticos, essa estratégia correspondia no final dos anos de 1990 a uma 

vantagem competitiva, por exemplo, no seguinte percurso de viagem: um passageiro residente 

na cidade de Ribeirão Preto/SP compra uma passagem para a Itália. Em sua cidade não há voo 

direto para este país, o passageiro então adquire um bilhete da TAM, sendo assim seu voo tem 

origem em sua cidade, com escala/conexão em São Paulo, onde o passageiro não necessita 

retirar sua bagagem, como ocorreria caso ele tivesse voado com outra empresa aérea para São 

Paulo a fim de adquirir um bilhete de outra empresa aérea para voar para Itália. Com isso, o 
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passageiro ganharia tanto em relação ao tempo despendido para trocar de empresa aérea, 

retirar bagagem etc., como também teria a vantagem de obter desconto comprando um bilhete 

de uma única empresa aérea, no caso, a TAM. 

 Nesse sentido, ao elaborar e desenvolver essa estratégia de diversificação a TAM 

foi privilegiada pelo fato de que o momento era propício à expansão de rotas da companhia 

aérea, já que havia uma crise econômico-financeira que solapava as grandes companhias 

aéreas nacionais daquele momento, o que contribuiu para que a empresa aérea se 

diversificasse no mercado, e ao mesmo tempo, o objetivo da TAM que era expandir-se 

internacionalmente e consolidar-se nacionalmente, fez com que a companhia aérea 

diversificadamente viabilizasse seu potencial de acumulação em seu mercado doméstico e 

criasse uma lógica financeira rentável em ambos os mercados, ainda que momentaneamente, 

já que se tratava de uma vantagem competitiva efêmera. 

Com isso, nota-se que a empresa aérea conseguiu efetivar a finalidade de sua 

estratégia, aumentando o número de passageiros que passaram a utilizar a companhia aérea 

em seus voos internacionais, como segue na evolução do número de passageiros transportados 

em voos internacionais (199761 – 2010) conforme o gráfico a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
61 Ano de início das operações internacionais realizadas pela companhia aérea TAM, com designação TAM 

Transportes Meridionais. No ano 2000 a empresa aérea realizou voos internacionais com as denominações TAM 

Transporte Aéreo Meridionais, TAM Transportes Aéreos Regionais e TAM Transportes Aéreos e, no ano de 
2001 a companhia aérea concentrou todos os voos internacionais numa única empresa aérea TAM Linhas Aéreas 

(Anac, Anuários Estatísticos, vários anos). Vale acrescentar ainda que no ano de 2002 houve uma queda do 

número de passageiros transportados em voos internacionais, que estão associados aos atentados terroristas de 

"11 de setembro de 2001", que refletiram na demanda do ano de 2002. 
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Gráfico 03: Brasil - Passageiros (pax) transportados em voos internacionais pela TAM Linhas Aéreas 

(1997 - 2013) 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pax (milhões) 2,8 1,0 1,8 2,9 6,9 4,9 5,5 7,2 9,9 13,6 20,5 24,5 28,8 34,9 38,7 40,8 44,3
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Fonte: Anuários Estatísticos (Anac), vários anos. Banco de Dados APCP/Anac, vários anos. 
Elaboração: Camilo Pereira, 2014 

 

Destaca-se ainda que desde os primórdios da aviação comercial no Brasil, 

considerando os períodos de regulamentação e desregulamentação governamental, o 

desenvolvimento do setor de transporte aéreo internacional refletiu constantemente no setor 

aéreo brasileiro, determinando, de certa forma, os períodos de maior e menor regulamentação. 

Historicamente os efeitos dessa inserção nas próprias políticas de Governo influenciaram o 

desenvolvimento do planejamento das políticas brasileiras e, também na organização das 

estratégias empresariais das companhias aéreas nacionais. 

Analisar esse período de desregulamentação dos anos de 1990, aliado aos 

desdobramentos da política econômica do país que a partir de 2003, com o novo Governo 

Federal requer considerar um período de reestruturação com vistas a um novo modelo de 

gestão estratégico que trouxe novos cenários à aviação comercial brasileira. Portanto, faz-se 

necessário abordar alguns dos principais elementos que transformaram o setor de transporte 

aéreo no Brasil, e que se constituíram por meio de influências estrangeiras, quais sejam: a 

entrada da primeira companhia aérea baixo custo, baixa tarifa no Brasil, a GOL Linhas Aéreas 

Inteligentes, e a criação de um ente regulador, a Anac, para assim aprofundar nossa análise e 

investigar os resultados advindos desses eventos para o setor na relação entre o capital 

empresarial e a dinâmica territorial. 
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2.3. GOL Linhas Aéreas Inteligentes: a via oposta 

Com uma nova proposta estratégica e inovadora de atuação no mercado da 

aviação comercial brasileira, a GOL Linhas Aéreas Inteligentes foi criada por outro 

empresário stakeholders
62

, Nenê Constantino, no ano de 2001, sob comando da holding 

Grupo Áurea Administração e Participações
63

 de propriedade da família do empresário. 

 A companhia aérea criada no ano de 2001 introduziu no setor aéreo brasileiro o 

modelo de negócios consubstanciado no conceito de low cost/low fare
64

, que se baseava em 

operações mais flexíveis quanto ao preço e ao serviço oferecido com uma única classe de 

voos e serviços. Nessa perspectiva, Wood e Binder (2010: 1292) ressaltam que "o fator que 

diferenciou o modelo de negócios da GOL foi a combinação harmônica entre os elementos de 

um modelo amplamente testado em outros países, inteligentemente adaptado para o contexto 

local
65

". 

Além disso, a GOL entrou no mercado favorecida pela crise em que se 

encontravam as empresas aéreas líderes remanescentes da década de 1990, que há anos 

somavam dívidas em razão da baixa ocupação dos aviões. Os problemas econômicos e 

financeiros dessas empresas aéreas refletiam no setor e minimizavam a disputa pelo mercado 

com a principal empresa aérea do ramo, a TAM, "abrindo espaço" para o crescimento desta 

companhia aérea, mas também para entrada de novas empresas aéreas no setor. 

O fim da exclusividade de voos internacionais às companhias aéreas deficitárias 

daquele momento favoreceu ainda mais as operações da iniciante GOL que ainda lograva os 

                                                
62 Stakeholders é uma expressão em inglês que significa aquele que aposta numa empresa ou empreendimento e 

assume seus riscos, podendo ser uma pessoa ou grupo (SANDRONI, 2005: 796). 

63 O Grupo Áurea Administração e Participações é uma holding de 38 empresas com atuação no setor no 
transporte terrestre. Entre as controladas estão Pluma, Expresso União, Reunidas Paulista, Expresso Caxiense 

entre outras. A família Constantino detém 100% da participação do Grupo Áurea. Em 2010, o conglomerado da 

família entrou também no ramo de concessão de rodovias, associando-se à Splice e à Construtora Walter Torre 

Jr. na fundação da BRVias. O Grupo Áurea detêm 34% de participação na sociedade. (Disponível em: 

<www.rigol.com.br>. Acesso em: 25/10/2011). 

64 O conceito de low cost/low fare foi reproduzido no Brasil pela empresa aérea GOL que introduziu esse modelo 

de negócios a partir de benchmark internacionais de empresas aéreas como a SOUTHWEST e a JET BLUE nos 

EUA e EASYJET, RYANAIR na Europa.  

65 De acordo com Wood e Binder (2010: 1286) para o lançamento da GOL, foram realizados estudos de mercado 

e foi elaborado um plano de negócios, que utilizou as principais empresas aéreas mundiais de baixo custo e baixa 

tarifa como referências. Executivos da empresa aérea visitaram as principais empresas aéreas de baixo custo e 

baixa tarifa do mundo. O resultado foi um modelo híbrido: a norte-americana SOUTHWEST AIRLINES, a maior 
e mais antiga empresa aérea de baixo custo e baixa tarifa, inspirou as ideias de frota unificada, de serviço de 

bordo simples e de voos diretos; a companhia aérea inglesa EASYJET inspirou a ideia de terceirização extensiva 

de atividades; e a JETBLUE norte-americana e a RYANAIR irlandesa inspiraram o elevado grau de 

informatização das operações. 
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benefícios oferecidos pelo Governo, mediante as autorizações de voos cedidas pelo DAC. 

Para Burle (2003): 

A razão principal do crescimento da GOL, entretanto, está em que o 

Governo (DAC) permitiu que ela operasse nas rotas onde existia maior 
movimento, nos principais centros, competindo com as empresas aéreas 

regulares sem ter as mesmas obrigações. Além disso, a GOL não precisou 

investir em treinamento de pessoal, pois o mercado estava com oferta 
abundante de mão de obra qualificada (da VASP e da TRANSBRASIL). Por 

fim, a GOL não tinha uma imensa dívida (porque é nova) e, por isso, opera 

com custos menores (BURLE, 2003: 10). 

 

Com essa vantagem competitiva, a companhia aérea dinamizou suas estratégias a 

partir da reestruturação da prestação do serviço aéreo, o qual era baseado, até aquele 

momento, num conceito tradicional de operações e serviços de bordo das empresas aéreas 

operantes no país, como por exemplo: os bilhetes de embarque com papel carbono e cópias; 

as lojas de representação espalhadas por todo o Brasil com atendimento convencional e 

personalizadas; a recepção do passageiro com marcante formalidade e glamour; serviços de 

bordo com cardápios quentes e bebidas alcoólicas entre outros.  

No entanto, a introdução de um novo conceito no setor aéreo brasileiro, modificou 

toda a estrutura de prestação de serviço oferecida até aquele momento pelas demais empresas 

aéreas atuantes até a década de 1990. De refeições quentes e considerável diversidade de 

bebidas alcoólicas, serviço oferecido, a GOL começou a operar servindo barras de cereais, 

sucos e refrigerantes, diminuindo seus custos operacionais e, consequentemente da tarifação 

aos próprios clientes, otimizando as receitas da companhia aérea
66

. 

Binder (2009) ao tratar do modelo de estratégias desenvolvido pela empresa aérea 

GOL destaca que dentre as novas alternativas de prestação dos serviços de transporte aéreo, a 

companhia aérea inovou em relação aos serviços de bordo, o que proporcionou à empresa 

aérea redução dos gastos com funcionários, maior espaço nos aviões etc.. Em relação à 

comercialização das passagens, a GOL também se diferenciou de suas oponentes, ampliando 

no Brasil a venda de passagens pela internet e por telefone sem a necessidade de agentes e 

agências de viagens, bem como de reservas antecipadas, essa informatização ainda promoveu 

                                                
66 Esse modelo mais "enxuto" e econômico se dava porque o padrão de prestação de serviço desenvolvido pelas 
demais empresas aéreas gerava custos adicionais, para o serviço de refeições quentes e bebidas alcoólicas "seria 

preciso uma equipe de funcionários responsáveis pela compra e recebimento, estocagem e transporte até a 

aeronave. O pessoal da limpeza teria mais trabalho, deixando o avião parado por mais tempo em solo entre as 

etapas de vôo" (ARIENTE et al 2005: 10).  
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a eliminação da emissão do bilhete pela companhia aérea, como era realizado pelas empresas 

aéreas tradicionais.  

A reorientação, sobretudo, da forma como o serviço de transporte aéreo era 

prestado no país foi resultado também da escolha de um conjunto de estratégias da GOL
67

. A 

companhia aérea imprimiu sua marca no mercado investindo gradualmente na expansão da 

sua malha aérea pelos aeroportos de maior potencial de tráfego, tornando-se uma das grandes 

companhias aéreas do país. As estratégias que definiram a empresa aérea basearam-se numa 

nova conduta de mercado, com a requalificação do serviço condizente com a proposta de 

negócios da empresa aérea, com investimentos em marketing, guerra de preços, publicidade 

agressiva, estímulo à demanda etc..  

Oliveira (2009a) ainda acrescenta que com a saída da TRANSBRASIL, o acesso 

ao Aeroporto de Congonhas desde o primeiro ano de operações (2001) e ao Aeroporto de 

Santos Dumont e a ponte-aérea Rio de Janeiro-São Paulo desde o segundo ano (2002) foram 

fatores essenciais ao crescimento acelerado da empresa aérea. E com uma nova marca no 

mercado, o acirramento da concorrência e da competitividade acarretou desajustes 

econômicos às empresas aéreas tradicionais. 

Para Ariente et al (2005: 9) haviam vários fatores que favoreciam a entrada e a 

permanência desta empresa aérea no mercado de transporte aéreo brasileiro, estes fatores 

permitiram a companhia aérea traçar um modelo de gestão operacional que ao ser 

implementado no setor revolucionou o mercado com um nova estrutura de prestação do 

serviço. Para os autores, alguns fatores são essenciais para compreender a projeção de 

crescimento que a marca teve sobre o mercado da aviação comercial brasileira, pois 

agregaram valor ao perfil da companhia aérea: 

1. Crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro: para cada aumento de um ponto 

percentual no PIB aumentavam-se dois pontos percentuais na demanda do mercado aéreo 

nacional;  

2. Perfil dos passageiros transportados no Brasil: praticamente 30 milhões de passageiros 

foram embarcados no ano de 2000 sendo que menos de 1/5 eram de usuários fixos, ou seja, 

passageiros que utilizaram o transporte aéreo mais de uma vez ao ano. Isso demonstrava que, 

                                                
67 Vale acrescentar, segundo Oliveira (2009a: 2): "em pouco mais de quatro anos, a empresa aérea conseguiu 

alcançar uma taxa de crescimento e um patamar de market share que nem a própria Southwest Airlines – 

fundadora do modelo de negócios – conseguiu atingir em quarenta anos de operação no mercado doméstico 

norte-americano". 
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naquele período, uma quantidade expressiva da população estava fora do mercado de 

transporte aéreo e a GOL buscou atrair essa demanda; 

3. Desregulamentação do setor: havia uma política governamental buscando a 

desconcentração do setor, pois o Grupo VARIG e TAM possuía em torno de 65% do 

mercado;  

4. Concorrência frágil: sob o aspecto econômico, pois as empresas aéreas do setor 

acumulavam prejuízos estimados em R$ 1,4 bilhão no período de 1996 a 2000. 

Nesse contexto, a GOL inseriu-se no mercado pela via oposta a que as empresas 

aéreas daquele momento operavam. Mediante essa nova estratégia de mercado a companhia 

aérea buscou conquistar um público que não tinha acesso ao transporte por aviões, 

objetivando desvincular a elitização do serviço de transporte aéreo no Brasil, motivando uma 

parcela da sociedade a utilizar o modal aéreo como meio de transporte trivial, em detrimento 

ao rodoviário. "As empresas aéreas dedicadas ao segmento de baixo preço atacam um nicho 

ignorado pelas empresas aéreas tradicionais do setor" (SERRA, 2003: 5), a GOL foi o 

principal exemplo no Brasil. 

A companhia aérea buscou remodelar a estrutura de operações vigentes, 

diferenciando-se no custo das passagens, nos serviços oferecidos, nos destinos 

disponibilizados e investindo em tecnologia de venda de passagens, parcelamento, programa 

de milhagens e modernos aviões. Burle (2003) acrescenta que:  

Com a GOL, mais brasileiros passaram a viajar de avião, o que foi 

importante para a aviação comercial brasileira. A filosofia dessa empresa 
aérea (baixo custo, baixo preço) é a cobrança de preços mais baixos, pois sua 

estrutura de custos é mais enxuta (os serviços de bordo e de atendimento ao 

passageiro são mais simples) do que a das demais empresas aéreas (BURLE, 

2003: 9). 

 

Ao se ater ao aumento do uso do transporte aéreo no Brasil há de considerar a 

"necessidade da demanda" imposta pela sociedade quanto à circulação. Harvey (2011: 91) 

salienta que alguém tem de necessitar, querer ou desejar essa mercadoria (ou tipo de serviço) 

particular, em outras palavras, é preciso criar uma demanda efetiva por aquilo que se pretende 

comercializar, tornar consumível dado produto/serviço e, nesse sentido, promover "a criação 

perpétua de novas necessidades é uma condição essencial para a continuidade da expansão 

infinita da acumulação do capital". 
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Nesse sentido, a inserção da GOL no mercado em 2001, período em que se 

verificava uma crise aérea e por isso havia uma baixa perspectiva de crescimento para 

qualquer empresa aérea entrante no setor doméstico, foi desmistificada com os resultados 

obtidos pela companhia aérea. Em 2002, segundo Moreira (2004) a empresa aérea deteve 17% 

do poder de mercado, com aproveitamento acima da média, apesar de praticar preços médios 

aproximadamente 30% menores que as demais empresas aéreas; promovendo o aumento da 

oferta de assentos e da matriz de origem/destino, a companhia aérea passou a incitar uma 

maior disputa pelo mercado, tanto no sentido da concorrência quanto da competitividade entre 

as grandes companhias aéreas do setor.  

Ao tratar das competências essenciais desenvolvidas pela empresa aérea GOL, 

quando de sua entrada no mercado, destacam-se alguns aspectos que foram inerentes ao seu 

crescimento, como o senso de oportunidade, uma vez que a empresa aérea contratou mão de 

obra especializada e disponível (já que grandes companhias aéreas que se encontravam em 

crises haviam gerado uma onda de demissões no setor, como por exemplo, a VASP). Nessa 

perspectiva, a empresa aérea aproveitou esse momento de crise que as companhias aéreas 

tradicionais atravessavam e firmou acordos com uma das principais fabricantes de aviões, a 

Boeing
68

, adquirindo aviões modernos, equiparando sua frota a maior empresa aérea 

doméstica brasileira, a TAM.  

Outra questão importante para o crescimento da companhia aérea refere-se a 

estratégia de criatividade implementada pela empresa aérea quanto a gestão de negócios low 

cost/low fare. A GOL aproveitou-se das experiências e do benchmark
69

 de administração 

desse modelo desenvolvido nos Estados Unidos e na Europa, introduzindo-o no Brasil com 

especificidades particulares, como por exemplo, desenvolvendo uma malha de voos dinâmica 

e com custos operacionais unitários mais baixos. 

Essa inserção inovadora no mercado aéreo brasileiro implicou em uma maior 

disputa pelo market share doméstico com sua principal oponente, a TAM. As tarifas mais 

baixas que a empresa aérea oferecia no mercado resultavam na necessidade de readequação 

das demais empresas aéreas, que pressionadas ruíam face ao novo perfil estratégico que era 

                                                
68 Os aviões adquiridos nesse período pela empresa aérea GOL, o Boeing 737-700, era considerado o avião mais 

moderno e econômico de sua classe, consumindo de 8 a 11% menos combustível (SERRA, 2003:6). 

69Benchmark é uma expressão em inglês que significa "ponto de referência", para que se estabeleça comparações 
entre produtos e serviços, de tal modo a saber se os demais produtos e serviços se encontram acima ou abaixo em 

relação ao que se serve como referência (SANDRONI, 2005: 77). A atividade de benchmark vem sendo 

desenvolvida nos últimos anos com grande intensidade devido o acirramento da concorrência e da 

competitividade, fatores estes estimulados pela globalização dos mercados. 
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apresentado à sociedade e que, por conseguinte, tornava o setor da aviação comercial cada vez 

mais popularizado
70

, permitindo o uso do transporte aéreo por uma parcela da população que 

era sensível ao preço e que estava à margem do consumo do serviço de transporte aéreo no 

Brasil, conforme ressaltamos. 

Uma das principais ações estratégicas da empresa aérea GOL, logo após sua 

entrada no mercado, foi o lançamento de promoções revolucionárias de venda de passagens a 

R$ 50,00. "A estratégia servia para lotar os voos e, ainda, divulgar a imagem da empresa 

aérea como uma companhia aérea de 'baixa tarifa'" (MIOTTO, SOUZA, DIEHL, 200: 107). 

Apesar de a companhia aérea ter ingressado no mercado com investimentos de 20 

milhões de reais, as intensas exigências de capital agregado à maior necessidade da 

complexidade operacional (fator este que se constitui em elevadas barreiras à entrada no setor 

do transporte aéreo), fez com que no ano de 2003 o Grupo Áurea admitisse como seu sócio o 

fundo private equity
71

 americano AIG Capital Partners, com cerca de 20% de participação. 

No ano de 2004, mediante uma nova reestruturação administrativa, a companhia 

aérea lançou suas ações no mercado financeiro para serem negociadas na bolsa de valores da 

Bovespa e na NYSE, o que denota as argumentações de Lencioni (2014: 42) quando a autora 

enfatiza que abertura de capitais na bolsa de valores funciona como uma estratégia de 

ampliação da magnitude do capital de uma empresa. "É importante assinalar que essa se 

constitui numa estratégia empresarial de crescimento e de aumento da capacidade competitiva 

de uma empresa". Destacando ainda que essa estratégia significa uma alavanca que também 

centraliza capitais. 

Para Lencioni (2014) a abertura de capitais na Bolsa de Valores ao se constituir 

como uma forma de centralizar capital pode aparentemente parecer incoerente: 

Pois uma empresa ao abrir capitais na bolsa de valores está pulverizando a 

propriedade jurídica de seu capital. Ora, na medida em que a abertura de 
capitais na bolsa de valores significa captação de dinheiro e posteriores 

emissões de ações, isso traz à empresa controladora, a possibilidade de 

comprar outras empresas, já que essas ações podem ser convertidas em 

                                                
70 Monteiro (2009: 118) destaca que com a crise no setor "as empresas aéreas tradicionais – TRANSBRASIL, 

VASP e VARIG – foram sucessivamente sendo eliminadas, e com elas, o antigo modelo focado nos passageiros 

de maior poder aquisitivo. A TAM, nos anos 1990, e a GOL, na década atual, emergiram como as novas líderes 

do setor, que se tornou mais popularizado, deixando para trás o glamour que representava voar nos anos pré-
reformas". 

71Private equity é o investimento temporário e de longo prazo em empresas que não estão listadas em bolsa de 

valores. Esses fundos têm como objetivo acelerar o crescimento das empresas em que investem, com a finalidade 

de melhorar a gestão e, com isso, obter elevada rentabilidade. 
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dinheiro. Isso se traduzirá, no final, em centralização do capital (LENCIONI, 

2014: 42). 

 

A venda da participação nas ações da companhia aérea em oferta pública foi de 

US$ 270 milhões negociados na Bovespa e possibilitou a GOL melhorar sua gerência 

corporativa. A nova sociedade aportou US$ 26 milhões
72

, e com isso reforçou 

financeiramente o caixa da GOL, favorecendo a gestão da empresa aérea, implantando 

processos formais e modernos de administração (MOREIRA, 2004). Desse modo, a 

companhia aérea ampliou seu poder de mercado a ponto de não apenas concorrer, mas 

competir com grandes empresas aéreas que ainda permaneciam no setor, embora estivem em 

crises, como por exemplo, a VARIG. 

Com essa estratégia a empresa aérea de fato consolidou-se no mercado da aviação 

comercial, uma vez que essa medida permitiu a captação de recursos, centralizando capital, 

que foram investidos na modernização da frota, concentrando capital. A partir de ações 

totalmente estratégicas, voltadas para aquisição de empresas aéreas que estavam em crise, a 

GOL barganhou uma maior e mais ativa escala territorial de atuação e um considerável 

número de slots nos principais aeroportos do país, sob sua tutela. 

A peculiaridade da estratégia da GOL, naquele momento, foi visualizar a crise em 

que as companhias aéreas tradicionais do ramo se encontravam como uma possibilidade de 

alavancar estruturalmente a empresa aérea. Conforme Harvey (2011:18) "as crises financeiras 

servem para racionalizar as irracionalidades do capitalismo", ou seja, mediante o desequilíbrio 

de concorrentes potenciais, a GOL, a partir de um novo modelo de desenvolvimento, 

reconfigurou sua estrutura administrativa, operacional e de infraestrutura a partir de uma 

particular estratégia de aquisição. 

Foi a partir dessa perspectiva de crise e escolha de estratégias coerentes, como a 

abertura das ações em bolsa de valores, que a GOL ao centralizar capital, conseguiu adquirir a 

empresa aérea VARIG, no ano de 2007, logo após esta ingressar em um processo de 

recuperação judicial, o que ilustrava o poder de mercado que a companhia aérea GOL havia 

adquirido desde o início de suas operações.  

                                                
72 Após o lançamento dos papéis da empresa aérea no mercado de ações, o fundo AIG Capital Partners vendeu 

metade do que investiu, por US$ 86 milhões, obtendo um lucro de US$ 60 milhões, ou seja, 330% do capital que 

fora investido. Disponível em: <www.rigol.com.br> Acesso em: 07/03/2011. 
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Com a nova empresa aérea, denominada VARIG Linhas Aéreas S.A. (VRG), a 

GOL passou a operar os aviões da antiga empresa aérea, promovendo a concentração e a 

centralização do capital, já que conseguiu eliminar um concorrente do mercado e, também seu 

market share foi proporcionalmente elevado com esta aquisição. Esta estratégia mostra, de 

acordo com Aglietta (2000: 215), "o modo de reorganização do capital na competição
73

". 

Agrega-se ainda a estas noções de concentração do capital – como ocorreu no 

processo de aquisição da VARIG – a concepção destacada por Lencioni (2014): 

A reprodução do capital em geral diz respeito ao capital como um todo e 

serve para compreendermos o movimento geral de sua reprodução. Trata-se, 
na verdade, de uma forma abstrata. Na realidade o que temos são capitais 

fracionados - frações de um todo; frações do capital em geral, que funcionam 

como se fossem independentes [...]. Essas frações do capital estabelecem 

concorrência entre si. E é por meio dessa concorrência que se desenvolvem 
as empresas e se constituem as grandes empresas e os grupos econômicos 

(LENCIONI, 2014: 33). 

 

A GOL ao adquirir a VARIG alterou a composição técnica da companhia aérea, 

ampliando os meios de produção, aumentou o número de aviões para movimentação aérea, já 

que junto com a compra da VARIG somavam-se a natureza operativa da empresa aérea 

adquirida, isto é, os meios de produção, entendidos aqui como os equipamentos de circulação. 

A aquisição da VARIG e de seus aviões possibilitaram ampliar tanto poder de mercado, como 

também favoreceu um maior alcance na escala territorial de atuação, ou seja, conquista de 

novos mercados, confirmando mais uma vez a importância da estratégia territorial, associada 

às estratégias de competitividade e de concentração do capital. 

No entanto, no mesmo sentido em que se observa a concentração do capital, 

também nota-se a centralização do capital. Lencioni (2014: 33) considera que "esses 

processos podem ocorrer ao mesmo tempo, sendo a separação apenas analítica, mas útil para 

compreendermos o que está ocorrendo na dinâmica do capital". A aquisição da VARIG pela 

GOL se apresenta como um caso de concentração e centralização do capital, uma vez que a 

"concentração é a expansão da propriedade sobre um processo de valorização
74

 e 

                                                
73 "the mode of reorganization of capital in competition" (Tradução nossa). 

74 "Concentration is the expansion of ownership over a process of valorization” (Tradução nossa). 
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centralização é uma mudança qualitativa que remodela a autonomia de capitais e estabelece 

novas relações de competição
75

" (AGLIETTA, 2000: 216).  

A aquisição da VARIG permitiu a expansão da propriedade da GOL não apenas 

em termos de equipamentos, mas também em relação ao poder de mercado territorial, com 

mais aviões, era possível ampliar sua área de atuação territorial, isso significava que a 

companhia aérea tinha a possibilidade de expandir sua malha, suas operações nas diferenças 

escalas de atuação, por outro lado, também houve uma mudança qualitativa na companhia 

aérea, que a permitiu desenvolver novas relações de competitividade, afinal a companhia 

aérea aumentou seu tamanho, tanto operacionalmente, como em potencial de mercado, a força 

adquirida para concorrer e competir havia exponencialmente ampliado, uma nova dinâmica 

empresarial decolava.  

O processo de flexibilização no setor somado à crise gerencial e financeira que a 

VARIG se encontrava foram fatores preponderantes para falência da empresa aérea e 

posterior aquisição. De acordo com Salgado (2009: 11), a companhia aérea não conseguiu 

suportar o impacto contínuo da depreciação cambial sobre sua estrutura tradicional de custos. 

A autora ainda destaca que a crise estava condicionada as novas condições que o Governo 

impunha ao mercado da aviação civil comercial, que se somaram a inoperância da VARIG: 

O novo governo federal, convencido de que a crise por qual passava a 
VARIG tinha por origem o 'excesso de oferta' no mercado e mesmo a 

competição ruinosa, estabelece novas diretrizes para o setor, configuradas 

nas portarias do antigo Departamento de Aviação Civil (DAC) [...]. Deu-se 
início, portanto, ao que se chamou de re-regulação do setor aéreo período em 

que a autoridade passou a responder a pedidos de importação de aeronaves, 

entrada de novas companhias aéreas e novas linhas aéreas, forma 
estritamente discricionária, de acordo com sua avaliação subjetiva de 

conveniência – ou seja, na ausência de regras transparentes de regulação 

(SALGADO, 2009: 11). 

 

Vale destacar que as condições impostas pelo Governo, no primeiro mandado do 

Presidente Luís Inácio Lula da Silva (2003 – 2006), não condicionaram os regimes 

falimentares de empresas aéreas tradicionais do ramo da aviação comercial, empresas aéreas 

como a VARIG acumulavam prejuízos há anos
76

, em razão, sobretudo, das opções de 

estratégias que estas empresas aéreas definiam, além disso, o endividamento da companhia 

                                                
75 “centralization is a qualitative change that refashions the autonomy of capitals and establishes new 

relationships of competition" (Tradução nossa). 

76 Em 2006 a dívida da VARIG era de 10 bilhões de reais (OLIVEIRA, 2009). 
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aérea e o fim da exclusividade nas rotas internacionais - resultado de uma política de 

desregulamentação do Governo iniciada nos anos de 1990 - condicionaram a possibilidade de 

venda da empresa aérea à GOL. 

De líder do mercado no final dos anos de 1990, com mais de 50% de participação 

no mercado doméstico, a VARIG teve, em 2006, seu market share reduzido para 2%, fator 

que se somava a diminuição da taxa de ocupação de seus aviões e ao aumento de sua dívida. 

Salgado (2009: 13) ao avaliar a principal aquisição da GOL em toda sua trajetória relata que: 

A GOL Linhas Aéreas comprou no dia 28 de março de 2007, por US$ 320 

milhões, a VRG, realizando o maior negócio da aviação civil já realizado no 
país. Do total da transação, US$ 275 milhões serão pagos para aquisição do 

controle, além de mais R$ 100 milhões relativos ao compromisso de honrar 

debêntures (títulos) emitidas pela VARIG. O pagamento de US$ 275 

milhões será feito com 10% do caixa (US$ 98 milhões) da GOL e com a 
entrega de cerca de 6,1 milhões de ações preferenciais emitidas, que 

representam aproximadamente 3% do total de papéis da companhia aérea. A 

compra por meio da GTI S.A. evita possíveis riscos de contaminação dos 
passivos bilionários da antiga VARIG, que tem dívidas trabalhistas, 

tributárias e previdenciárias – elas não serão assumidas pela GOL.  

 

Com um plano de reposicionamento das marcas VRG e uma nova identidade 

visual para a antiga VARIG, a GOL procurou no início desvencilhar as ações das empresas 

aéreas, com o intuito de uma gestão individual, e assim, as empresas aéreas seriam 

consideradas concorrentes e competidoras. Contudo, alguns anos após essa estratégia, o que 

se observa é uma ação conjunta das empresas aéreas, com: compartilhamento de aviões, a 

venda conjunta de bilhetes aéreos e estratégias que conciliam as ações de ambas, ou seja, 

embora as marcas fossem diferentes, as duas companhias aéreas atuam conjuntamente no 

setor de transporte aéreo brasileiro, o que corresponde "a frequente confusão sobre o conceito 

de capital autônomo ou individual
77

". (AGLIETTA, 2000: 216). Em resumo, a VARIG existe 

hoje apenas na história e pulsando dentro do coração da GOL. 

Dentre os principais resultados dessa estratégia, é importante salientar que esta 

ação ao permitir a elevação do poder de mercado da GOL, significou também a configuração 

de um duopólio estratégico, definido pelas companhias aéreas TAM e GOL, que a partir desse 

momento passaram a disputar o mercado de forma mais equilibrada, sendo que a participação 

de mercado da GOL praticamente se igualou, nos últimos anos, a da líder do setor de 

transporte aéreo no Brasil, a TAM. 

                                                
77 " the frequent confusion over concept of autonomous or individual capital " (Tradução nossa). 
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No que diz respeito a poder de mercado da GOL, territorialmente pode se destacar 

que esta empresa aérea ampliou consideravelmente sua malha de voos pelo Brasil (Mapa 03), 

e aumentou os destinos internacionais (Mapa 04), que se estendem, em 2014, por 65 destinos 

em 10 países na América do Sul, Caribe e Estados Unidos. Do mesmo modo como a TAM, a 

GOL ampliou sua escala de atuação territorial, contudo, focada mais nas linhas domésticas: 
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A dinâmica empresarial da companhia aérea foi desenvolvida em dois momentos, 

quais sejam: a compra de um potencial concorrente como forma de concentrar e centralizar 

capital e; posteriormente à iniciativa de expandir-se regionalmente adquirindo, num segundo 

momento, pequenas e médias empresas aéreas de atuação nacional em centros urbanos de 

médio porte e em capitais regionais, em que não há aeroportos congestionados como ocorre 

nos grandes hubs nacionais. 

A empresa aérea ainda definiu um novo padrão de operações, como forma de 

disputar o mercado com a TAM que opera com a setorização de seus voos, oferecendo classe 

executiva e econômica diferenciadas pelo preço da passagem e pelos serviços de bordo 

disponibilizados nos aviões. Almejando tal enfrentamento, a GOL utilizou as aviões 

adquiridos na compra da VARIG para aperfeiçoar seu serviço, no entanto, esta estratégia não 

se definiu como uma nova característica da empresa aérea, primeiro em razão da TAM 

oferecer aviões potencialmente melhores equipados que os antigos aviões da VARIG e; 

segundo, porque a GOL continuou apostando, naquele momento, na sua principal estratégia 

de mercado, isto é, a de ser uma companhia aérea de baixo custo. 

No que concerne as estratégias desenvolvidas pela companhia aérea GOL, o que 

se nota é que a empresa GOL tem promovido aquisições também em outra linha de ação. 

Depois de adquirir a VARIG, a empresa aérea aposta na aquisição de pequenas e médias 

companhias aéreas, estratégia esta que inicialmente se dá por meio de cooperação. Num 

segundo momento, a GOL tem demonstrado a mesma linha de atuação de sua principal rival, 

ou seja, a aquisição de empresas aéreas com perfil de operações regional conforme 

mencionado, o principal exemplo dessa imitação de estratégia foi à compra da empresa aérea 

WEBJET
78

.  

Assim como a TAM, a GOL não visa apenas eliminar um concorrente, mas sim 

agregar valor a sua marca. A empresa aérea WEBJET era a quarta maior empresa aérea 

doméstica com participação de 5% no mercado da aviação comercial naquele momento, além 

disso, possuía uma frota de 20 aviões Boeing 737-300 e operava em hubs estratégicos, 

sobretudo, nos aeroportos de Guarulhos/Cumbica, Galeão e Brasília, hubs que são 

                                                
78 Segundo dados da empresa aérea GOL, a compra da WEBJET foi realizada pela VRG Linhas Aéreas S.A. 

(VRG), sociedade controlada pela companhia aérea GOL. Desse modo, VRG e WEBJET celebraram um 
"Acordo de Preservação de Reversibilidade da Operação" (Apro) referente à aquisição de 100% (cem por cento) 

do capital social da WEBJET pela VRG. O preço a ser pago para a referida aquisição será de R$96 milhões de 

reais sujeitos a ajustes até a data em que a operação for concluída. A WEBJET foi avaliada pelas partes em 

R$310,7 milhões. Disponível em: <www.voegol.com.br/ri>, Acesso em: 27/01/2011. 

http://www.voegol.com.br/ri
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considerados de grande importância para o setor, já que constituem respectivamente o 

primeiro, o terceiro e o quarto aeroportos mais movimentados do país (Anac, 2011). 

Além disso, uma questão basilar a se compreender é a escala territorial que a GOL 

definiu com a aquisição desta empresa aérea, ou seja, adquiriu uma malha de voos em escala 

regional e nacional, uma vez que a WEBJET já detinha autorizações de voos nesses mercados 

e, ainda possuía em seu aporte de malhas aéreas importantes slots no Aeroporto de 

Guarulhos/Cumbica, o que pode ser redefinido pela companhia aérea adquirente, isto é, a 

malha de voos nesse importante aeroporto poderia ser reprojetada visando uma atuação em 

escala nacional ou internacional, já que o aeroporto permite as operações nas duas escalas 

territoriais. 

A estratégia da GOL com a aquisição da WEBJET foi de centralizar capital e 

fazer frente a sua principal concorrente, uma vez que a compra da empresa aérea significa 

excluir um concorrente pequeno, favorecendo por outro lado, a concentração do capital. Isso 

favoreceu a GOL em relação a competitividade, já que essa aquisição significa aumento do 

seu poder de mercado, que de 35% passou a 40% no ano de 2011, chegando mais próximo de 

sua principal rival, evidenciando mais uma vez que a centralização do capital promove a 

reorganização dos ciclos de valorização dos capitais e que a concentração, por seu turno, 

responde pelo aumento do tamanho, da magnitude do capital de uma empresa aérea, o que 

permita a esta impor-se no mercado com maior força e poder para rivalizar e buscar a 

reprodução do seu capital. 

No mercado internacional, a GOL tem investido em parcerias, sobretudo na 

estratégia de codeshare com empresas aéreas estrangeiras, que exemplifica uma estratégica de 

cooperação, a exemplo dos acordos com a ALITALIA, a TAP e a DELTA. Esta última 

recentemente no ano de 2013, adquiriu participação acionária da GOL, 3% das ações da 

empresa aérea foram repassados para companhia aérea norte-americana, que investiu aportes 

de 100 milhões de dólares. As negociações que iniciaram no ano de 2011 foram concluídas 

visando uma vantagem competitiva para ambas as empresas aéreas. Do total de passageiros 

em voos da DELTA para o Brasil, 28% continuavam sua viagem pelo país com a GOL. De 

acordo com a GOL, "o acordo de codeshare continuará a ser expandido. A DELTA e a GOL 
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oferecem uma rede entre o Brasil e os Estados Unidos que não pode ser superada por 

nenhuma outra companhia aérea americana
79

". 

Em entrevista, o Vice Presidente Corporativo de Estratégias do grupo AIR 

FRANCE-KLM, foi enfático ao esclarecer o interesse do grupo em firmar mais acordos com a 

companhia aérea brasileira GOL, que já possuí acordos de codeshare com a empresa aérea 

francesa. O entrevistado enfatizou ainda que esse interesse se dava, prioritariamente pelo fato 

de que a GOL poderia servir como uma empresa aérea aliada para alimentação dos voos da 

AIR FRANCE-KLM pelo Brasil, facilitando a rede de negócios do grupo pelo interior do país. 

Esse interesse não tardou em se efetivar. Em fevereiro de 2014, a GOL assinou 

um acordo de longo prazo com o grupo AIR FRANCE-KLM, confirmando sua estratégia de 

expansão territorial por meio de parcerias com empresas aéreas estrangeiras. A parceria entre 

essas empresas aéreas prevê investimentos do grupo AIR-FRANCE na ordem de 100 milhões 

de dólares para a GOL, que segundo a empresa aérea brasileira serão realizados considerando 

52 milhões de dólares na compra de ações de 1,5% da companhia aérea e 48 milhões dólares 

em melhorias e produtos. Essa cooperação comercial entre as companhias aéreas define uma 

ação estratégica que permitirá tanto ao grupo quanto a GOL o aumento de suas operações 

aéreas compartilhadas, que passam para 318 destinos em mais de 115 países servidos pela AIR 

FRANCE, KLM e GOL.  

O acordo entre as empresas aéreas ressalta o aumento das operações aéreas do 

grupo franco-holandesa no Brasil. Conforme informações da GOL,  além da rota Brasília-

Paris a partir de março de 2014, a AIR FRANCE-KLM pretende operar um voo regular de 

Paris-São Paulo com o Airbus A380, o maior avião comercial do mundo, assim que o 

Aeroporto de Guarulhos/Cumbica estiver apto a receber esse tipo de aeronave, esses voos 

serão conectados a malha aérea da GOL. 

Embora essa estratégia evidencie mais uma inovação da companhia aérea GOL, 

que ao contrário da TAM, não se inseriu em sistemas de alianças globais, preferindo firmar 

acordos exclusivos de cooperação com diferentes companhias aéreas, essa ação evidencia 

uma lógica contraditória da GOL. Em outras palavras, a empresa aérea se opõe a participar de 

alianças globais, no entanto, tem exercido um papel muito semelhante ao que as companhias 

                                                
79 Atualmente, a GOL oferece aos seus clientes acesso aos cinco mercados que a DELTA atende entre os Estados 

Unidos e o Brasil, com os voos Brasília–Atlanta, Rio de Janeiro-Atlanta e São Paulo-Atlanta, Detroit e Nova 

York/JFK. Além disso, os clientes da GOL de Belo Horizonte, Curitiba, Goiânia e Porto Alegre têm acesso a 

Atlanta e em breve também a Detroit e Nova York. 
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aéreas regionais brasileiras fazem no mercado doméstico, ou seja, servem como alimentadoras 

das principais rotas das grandes companhias aéreas nacionais.  

O que se pode compreender com esta ação é que a GOL, consubstancia-se como a 

segunda principal companhia aérea brasileira, contudo, não apresenta condições e habilidades 

correspondentes ao padrão concorrencial desenvolvido pelas grandes empresas aéreas 

estrangeiras e pelos sistemas de alianças globais.  

No entanto, quando estas companhias aéreas internacionais visam o mercado 

brasileiro, a GOL se apresenta como a possibilidade (muitas vezes, única) para parcerias, em 

razão de três principais fatores. Primeiro, devido a TAM já ter um posicionamento 

internacional definido pelas suas ações estratégicas, principalmente após a fusão com a LAN. 

Segundo, porque não há muitas opções de empresas aéreas domésticas com poder de mercado 

considerável, que apresentem um perfil nacional e que tenham uma base de operações 

internacional pouco dinâmica (a GOL atua internacionalmente apenas no mercado sul-

americano, caribenho e norte-americano). Terceiro, a AZUL, por ser uma empresa aérea nova 

no mercado, ter seu proprietário já relacionado com o mercado norte-americano e ter iniciado 

recentemente seu interesse pelo mercado internacional, não se apresenta (pelo menos por 

enquanto) como uma alternativa de inserção e exploração do mercado brasileiro.   

Dentre esses pontos destacados, essa concentração de poucas empresas aéreas no 

mercado aéreo brasileiro, que por sinal se caracteriza como um mercado em plena ascensão, 

pode até não se denotar a falta de opção que as empresas aéreas estrangeiras têm para firmar 

acordos, mas se caracteriza pela escassa oferta de oportunidade de parcerias para os sistemas 

de alianças globais. 

Nessa lógica ainda, é importante destacar que é totalmente oportuno ao grupo AIR 

FRANCE-KLM firmar acordos com a GOL num momento em que as operações aéreas com 

destino Brasil tem-se quantificado em vista dos eventos esportivos de 2014 e 2016. Mas 

também porque o Brasil é um mercado que ainda tem muito potencial para crescer, isso é 

comprovado não apenas pelo interesse de companhias aéreas internacionais operarem e 

realizarem acordos com empresas aéreas brasileiras a fim de explorar o mercado nacional, 

mas também pelo interesse da iniciativa privada em relação à infraestrutura. 

O modelo de negócios low cost/low fare se caracterizou como a marca da 

companhia aérea GOL no mercado brasileiro, no entanto essa vantagem competitiva, como as 

demais vantagens, é momentânea, embora a empresa aérea tenha obtido e ainda obtenha 
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receitas com esse padrão de inovação em suas operações, o mercado por ser constantemente 

dinâmico, também inovou, fazendo com que essa vantagem concorresse com demais 

estratégias, que convergem para fatores diversos como: novas formas de oferecimento de 

voos, novas estratégias de gestão de operações, sistemas de parcelamento de passagens (que 

também agrada aqueles consumidores mais sensíveis ao preço), maior disponibilidade de 

crédito, novas cadeias de valor, vantagem de custo, diferenciação do produto e capacidade de 

inovar tecnologicamente; que são estratégias que necessitam ser reformuladas constantemente 

pelas companhias aéreas, como forma de permanecer e manter a consolidação no mercado. 

Em síntese, o desenvolvimento da GOL foi bastante peculiar no Brasil. A partir de 

uma estratégia inovadora, suas ações convergiram para que a empresa aérea obtivesse 

crescimento, principalmente no segmento doméstico. No entanto, essa ação inovadora de ser a 

primeira companhia aérea baixo custo/baixa tarifa no Brasil, foi se diluindo no tempo. A 

competitividade com a TAM aproximou a GOL da forma de atuar de sua rival, distanciando-a 

do modelo de negócios que a tornou conhecida no país.  

O Quadro 04 apresenta uma sistematização das principais estratégias da GOL. De 

modo geral, este Quadro nos permite afirmar que a companhia aérea é potencialmente uma 

das líderes de mercado, mesmo em decorrência de suas perdas de receitas nos últimos anos.  

 

Quadro 04: Sistematização das principais estratégias da companhia GOL Linhas Aéreas Inteligentes 

ESTRATÉGIAS 

Modelo de 

negócios 

diferenciado 

O modelo de negócio low cost/low fare proposto pela empresa aérea GOL, quando do 

início de suas operações, baseava na maior flexibilidade em relações aos preços e aos 

serviços oferecido com uma única classe de voos e serviços. Essa estratégia permitiu a 

companhia aérea um diferencial no mercado, além de contribuir com a diminuição dos 
custos. No entanto, o mercado aéreo brasileiro, foi historicamente desenvolvido a partir 

da prestação tradicional do serviço aéreo, nessa lógica, ao GOL, no decorrer de sua 

trajetória distanciou-se do modelo de baixo custo/baixa tarifa, aproximando-se mais do 

serviço oferecido pelas empresas aéreas tradicionais brasileiras. Atualmente, nota-se 

uma tendência à retomada desse modelo pela empresa aérea, que ficou mais evidente a 

partir do ano de 2013, com o direcionamento de seus serviços baseado nos serviços do 

modelo baixo custo. 

Simplificação do 

serviço de 

transporte aéreo 

Associado a estratégia do modelo low cost/low fare, a GOL inovou ao ampliar a 

comercialização de passagens, a partir de uma interface de buscas por origem/destino, 

comparação de preços etc., pela internet e por telefone, sendo que o cliente era o sujeito 

principal da ação, sem intermediação de funcionários, de agências de viagens. Não era 

necessária a efetivação de reservas antecipadas, do envio de passagens pelos Correios. A 

simplificação do serviço de comercialização seguia uma tendência global, que 
propiciava ao cliente maior autonomia na compra de sua passagem aérea. Essa estratégia 

ainda favorecia a companhia aérea, que economizava em mão de obra especializada. 

Publicidade 

agressiva 

A imagem da companhia aérea GOL esteve associada desde sua origem a uma estratégia 

agressiva de concorrência que se confirmava na publicidade da empresa aérea. Essa 

marca da GOL era registrada pela guerra de preços, estímulo à demanda, crédito no 
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parcelamento do valor das passagens etc., que eram efetivamente comunicadas em 

jornais, canais de televisão, site da empresa aérea etc..  

Estímulo a uma 

demanda efetiva 

e diferenciada 

Menos de 1/5 dos usuários do setor de transporte aéreo brasileiro poderia ser 

considerado como um usuário fixo, ou seja, que utilizava o serviço mais de uma vez ao 

ano. A GOL investiu na estratégia de conquistar um público que estava à margem do uso 

desse serviço, objetivando desvincular a elitização do serviço de transporte aéreo no 

Brasil, motivando uma parcela da sociedade a utilizar o modal aéreo como meio de 

transporte trivial, intensificando a concorrência também com o setor rodoviário. Esse 

nicho de mercado era ignorado pela grande maioria das empresas aéreas tradicionais do 

ramo, o que ampliava as oportunidades ao crescimento da GOL. 

Financeira 

A abertura das ações da GOL na bolsa de valores da Bovespa e na NYSE permitiram a 

captação de capital, denotando a estratégia empresarial de crescimento e de aumento da 

capacidade competitiva da companhia aérea no mercado, além de fomentar a 
centralização do capital da GOL, contribuindo ainda para a melhoria da gerência 

corporativa e favorecendo o maior poder de mercado da companhia aérea na luta por 

poder territorial. Contudo, o principal resultado dessa estratégia financeira foi a 

possibilidade de captar dinheiro para a aquisição de uma grande companhia aérea, 

concentrando capital. 

Aquisição de 

grande 

companhia 

aérea e de uma 

regional 

A aquisição da VARIG se deu por meio de uma reestruturação da GOL após a abertura 

de suas ações no mercado. Aproveitando-se da crise em que se encontravam companhias 

aéreas tradicionais do ramo, a GOL visualizou uma oportunidade de crescimento a partir 

da compra da VARIG, o que permitiu concentrar capital (pois aumentou o número de 

equipamentos) e também ampliar escala territorial de atuação, bem como adquirir um 

considerável número de slots nos principais aeroportos do país. Na mesma dinâmica 

empresarial, a GOL adquiriu a WEBJET, que em termos gerais propiciou ganho de 

escalas a GOL. 

Estratégia de 

cooperação: 

parcerias com 

empresas aéreas 

estrangeiras 

Embora a atuação da companhia aérea GOL tenha se concentrado nos anos de 2001 a 
2010 nas operações domésticas, o que se observa atualmente é um direcionamento da 

sua escala de atuação territorial, comum ao tempo de atuação que a empresa aérea tem 

no mercado aéreo brasileiro. Desse modo, nos últimos anos a companhia aérea firmou 

acordos com diferentes empresas aéreas estrangeiras, tais como: ALITALIA, TAP E 

DELTA e, mais recentemente com o grupo AIR FRANCE-KLM. Essas parcerias ou como 

destacamos "estratégias de cooperação" permitem a empresa aérea brasileira aceder sua 

escala territorial de atuação, que nesse momento, se focaliza no mercado internacional, 

mas o principal dessa estratégia é alimentar os voos das companhias aéreas 

internacionais com passageiros brasileiros. Mediante esses acordos, a GOL sistematiza 

uma estratégia de aliança, que diferente da TAM, não se vincula aos sistemas de alianças 

globais. 

Fonte: Elaboração da autora, 2014. 

 

Dentre os principais pontos de análise sobre a companhia aérea GOL e sua 

atuação do mercado de transporte aéreo brasileiro, é importante destacar sua principal 

estratégia de mercado que permitiu e marcou sua trajetória no setor. No decorrer desses anos 

de operação da GOL, a empresa aérea deixou de ser uma low fare, permanecendo em suas 

atividades apenas o conceito low cost. As ações estratégicas da empresa aérea mostravam que 

havia uma lógica de mercado entre a TAM e a GOL que não condizia com modelos de 

negócios diferenciados. Cada vez mais a GOL se aproximava de um novo padrão 

concorrencial em que as operações baixo custo/baixa tarifa não se enquadravam, mesmo essa 

estratégia tendo garantido o crescimento da GOL no mercado.  
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O que se constata em alguns casos é que essa estratégia de mercado, ou seja, atuar 

como uma low cost/low fare retrata muito mais uma ação de discurso que visa reserva de 

mercado, do que uma forma de atuar de fato com este modelo. Em entrevista com antigo 

executivo da AIR FRANCE, destacou-se que esse modelo de negócios (low cost/low fare) 

possui um mercado muito mais concorrencial (no sentido de gerar a "quebra", falência dos 

concorrentes) e, ao mesmo tempo, muito mais frágil que o modelo tradicional de operações 

aéreas. 

No entanto, após pesadas perdas nas receitas da companhia aérea no ano de 2012 

e 2013
80

, resultado do impacto da desvalorização do real em relação ao dólar, da alta do 

querosene de aviação nos custos das empresas aéreas e do aumento das tarifas aeroportuárias, 

que resultaram em um prejuízo líquido de R$ 1,51 bilhão, alta de 101,3% em 2012, em 

relação ao resultado do ano anterior (quando perdeu R$ 751,5 milhões), fez com que a 

companhia aérea adotasse um plano de redução de custos que incluiu a demissão de mais 

1.500 mil funcionários, diminuição da oferta de voos, deixando de voar cerca de 100 

frequências diárias que forçaram o encerramento das operações da WEBJET. 

Desse modo, a companhia aérea voltou a apostar no modelo baixo custo. A GOL 

aderiu há algumas ações utilizadas por importantes companhias aéreas low cost/low fare, 

como por exemplo, cobrar pelos serviços de bordos, implantando serviço pago na maior parte 

das rotas com baixa duração de voo, com isso há uma hipotética justificativa de que a 

cobrança propicia bilhetes mais baratos que os bilhetes das companhias aéreas rivais. 

Com isso, pode-se destacar que a trajetória da companhia aérea brasileira seguiu 

uma tendência de mercado que desvinculou, ao longo do tempo, sua vantagem competitiva 

devido à dinâmica empresarial do mercado aéreo brasileiro, mas também porque qualquer 

estratégia tem uma vantagem temporal. Incutir uma vantagem competitiva num mercado 

acirrado por grandes companhias aéreas é uma ação estratégia de difícil concretização, mas 

sustentar essa vantagem é o que torna a estratégia persuasiva e oportunamente eficaz.  

Nessa perspectiva, podemos inferir que buscando uma via oposta, a GOL 

imprimiu sua marca no mercado da aviação comercial brasileira; mercado este, reestruturado 

por uma nova dinâmica empresarial diferente daquela que se estabelecia há anos no mercado 

                                                
80 Esses fatos também impactaram as receitas da companhia aérea TAM, em 2012 o prejuízo da empresa aérea 
foi de R$ 1,2 bilhão, 272% maior que 2011. Com a criação da LATAM, os resultados financeiros passaram a ser 

computados pelo balanço do Grupo. Assim como a GOL, a TAM também está passando por uma reestruturação 

adotando estratégias de redução de oferta de assentos, com aviões voando menos horas, no entanto com a fusão 

da LAN e da TAM os resultados se mostram menos impactantes que da GOL. 
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aéreo do país – marcado historicamente por um serviço elitizado e de relativamente baixa 

utilização. Sua estratégia de mercado favoreceu o crescimento da companhia aérea, a falência 

de outras e ainda reconfigurou o cenário político de regulamentação/desregulamentação que 

se alternavam em diferentes governos.  

Nesse mérito, destacamos que mediante um posicionamento estratégico da 

companhia aérea GOL e do contínuo crescimento da TAM, a ação estatal esteve limitada à 

manutenção de um ambiente macroeconômico que, segundo Monteiro (2009: 122) visava 

mecanismos de investimentos privados, setores de infraestrutura e serviços públicos, numa 

ação regulatória de caráter exclusivamente técnico. "Daí a adoção do modelo de agências 

reguladoras 'autônomas'", a exemplo da Anac.  

Diante da reformulação do setor de transporte aéreo brasileiro, das transformações 

advindas da entrada da GOL, da falência e saída de grandes companhias aéreas do setor, de 

um mercado que desde os anos de 1990 foi redimensionado e cooptado aos ditames da 

globalização, que assistimos na segunda metade dos anos 2000, a formação de um duopólio 

estratégico formado pela TAM e pela GOL, além da entrada de novos agentes no mercado de 

transporte aéreo brasileiro e com isso a definição de novos planos de voos foram traçados ao 

setor. 

 

2.3.1. Área de turbulência: o estratégico duopólio e a criação da Anac 

Os anos 2000 iniciaram um novo tempo para a aviação comercial brasileira. 

Naquele momento a TAM era a líder no mercado doméstico, e as empresas aéreas tradicionais 

acumulavam dívidas e apresentavam condições totalmente deficitárias, com problemas tantos 

financeiros como operacionais, aviões defasados, constantes atrasos nos voos, cancelamento 

de linhas e frequências etc.. O cenário da aviação comercial era favorável à atuação da TAM 

que já obtinha o maior percentual de passageiros transportados, mesmo operando com as 

tarifas mais altas do mercado.  

Em pleno crescimento a TAM expandia suas operações tanto numa escala 

territorial de abrangência nacional, onde já imprimia uma posição consolidada, bem como 

numa escala territorial de dimensão internacional, uma vez que as outras grandes empresas 

aéreas nacionais, frágeis e com condições débeis de operar, não conseguiam mais permanecer 

rentáveis no mercado de transporte aéreo internacional, com isso a TAM não necessitava 
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concorrer com as outras empresas aéreas nacionais para se manter como a única empresa 

aérea brasileira pelo mercado aéreo internacional. 

No entanto, o próprio processo de desregulamentação (tão favorável ao 

crescimento da TAM) que tinha como finalidade a livre ação das empresas aéreas nacionais, e 

também a existência de um mercado volátil; resultou na entrada e saída de várias empresas 

aéreas no setor, dentre estas, a GOL, que foi a única capaz de arrefecer o vertiginoso 

crescimento da TAM neste início de século e reestruturar o setor. 

Essa reestruturação no setor de transporte aéreo brasileiro, associada às novas 

estratégias da companhia aérea GOL, intensificou e acelerou o processo falimentar de 

algumas empresas aéreas, além de provocar estratégias de fusões e aquisições, dentre outros 

processos, que originaram vantagens competitivas às empresas aéreas que conseguiram 

permanecer e manter o crescimento no mercado, ou seja, aquelas que conseguiram sobreviver 

ao "novo" mercado aéreo do século XXI absorveram a fatia do mercado das empresas aéreas 

que abandonaram suas operações. 

Nos cinco primeiros anos de operação da GOL os eventos que se agregavam 

permitiram o aumento de clientes à companhia aérea, além disso, a falência de empresas 

aéreas como a TRANSBRASIL, que parou de operar em 2001, e a VASP, que encerrou suas 

operações no ano de 2005, contribuíam ainda mais para o crescimento e o início de um 

processo de duopolização do mercado. Com a aquisição da VARIG, a GOL consolidou-se de 

fato como a segunda principal companhia aérea do mercado, já que a TAM ainda detinha um 

percentual maior, tanto em lucro quanto em passageiros transportados.  

Conforme segue no próximo gráfico, a evolução do número de passageiros que 

utilizaram os serviços da empresa aérea GOL em seus deslocamentos foi um dos fatores que 

permitiu a companhia aérea sua gradual consolidação, sobretudo, após a aquisição da VARIG. 
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Gráfico 04: Brasil - Passageiros (pax) transportados em voos domésticos pela GOL Linhas Aéreas 

Inteligentes (2001 - 2013) 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pax (milhões) 1,6 4,0 6,0 7,5 10,9 14,6 18,0 13,8 19,0 22,8 25,4 25,8 27,6
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Fonte: Anuários Estatísticos (Anac), vários anos. Banco de Dados APCP/Anac, vários anos. 
Elaboração: Camilo Pereira, 2010. 

 

O diferencial da GOL, ou seja, ser a única empresa aérea baixo custo/baixa tarifa 

no Brasil, permitiu sua inserção, ampliação e consolidação no mercado, uma vez que a 

concorrência exercida pela companhia aérea direcionou a escolha e desenvolvimento de 

demais estratégias que a possibilitou acirrar uma maior disputa de mercado. No entanto, com 

o mercado desregulamentado, era necessário às empresas aéreas líderes criarem estratégias 

que impedissem que novas entrantes desmobilizassem e alterassem a estrutura vigente, para 

isso passou-se a utilizar com maior proeminência a estratégia de "barreira à 

entrada/consolidação" de empresas aéreas, uma vez que ainda que indiretamente, o duopólio 

definido pela TAM e pela GOL só poderia ser mantido como vantagem competitiva (mesmo 

que momentânea), se houvesse entraves à permanência de novas companhias aéreas. 

 Qualquer elemento, evento, estratégia etc., de uma determinada empresa aérea 

estabelecida, grupo de empresas aéreas ou ainda o Estado, que impeça a livre mobilidade do 

capital e, consequentemente torne possível a existência de lucros supranormais permanentes, 

constitui uma barreira à entrada. Para Kupfer (2002: 113) estas barreiras podem ser analisadas 

considerando o fato de que uma empresa atuante no mercado pode criar empecilhos que 

dificultam a entrada ou impeçam a atuação de outra. Nesse mérito, o autor destaca os 

seguintes fatores: 
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1. As empresas entrantes não conseguem auferir os mesmos lucros que as empresas 

estabelecidas obtêm, portanto, qualquer condição estrutural que possibilite as empresas 

estabelecidas praticarem preços inferiores àqueles considerados competitivos, se constitui 

como uma barreira;  

2. Se há custos incorridos pelas empresas entrantes que já não são mais desembolsados 

pelas empresas estabelecidas, isso pode dificultar a obtenção da mesma lucratividade pelas 

entrantes; 

3. A barreira à entrada impõe um diferencial econômico entre empresas já estabelecidas e 

entrantes, simplesmente porque as primeiras já existem e as outras ainda não. Desse modo, há 

uma vantagem competitiva que se dá pelo "prêmio da existência"; 

4. A existência de diferenciais de custos entre empresas consolidadas e iniciantes é 

condição suficiente para assegurar a presença de barreiras à entrada, isso se dá em razão das 

economias de escalas que podem constituir um entrave à atuação de novas empresas. 

As análises feitas por Kupfer (2002) sobre a barreira à entrada versam sobre 

aspectos normativos, contudo o efeito principal dessa estratégia constitui-se pela razão 

inexorável da presença de concorrentes/competidores já consolidados no mercado de 

transporte aéreo, ou seja, a TAM não pode mais criar barreiras à entrada da GOL e, de modo 

recíproco, a GOL também não pode incorrer dessa prática, pois ambas já existem e estão 

consolidadas no mercado. O que pode ocorrer é a desestruturação dessas companhias aéreas 

por meio de estratégias competitivas que impliquem no rendimento financeiro das mesmas, 

caso isso gere uma crise na companhia aérea rival. 

No setor de transporte aéreo brasileiro, a estratégia de barreira à entrada era/é 

praticamente impossibilitada, pois se o mercado é desregulamentado, a inserção de novas 

empresas aéreas, ainda que necessite de autorização legal do Governo, é inteiramente 

possível, exemplo recente e marcante foi a empresa aérea AZUL Linhas Aéreas Brasileiras 

que ingressou no mercado aéreo brasileiro. A questão principal dessa estratégia não 

corresponde propriamente uma barreira à entrada, mas sim uma barreira à permanência ou 

consolidação das companhias aéreas que conseguem inserir-se no setor de transporte aéreo no 

Brasil.  

Desse modo, a barreira à permanência ou consolidação também não confere a 

impossibilidade de empresas aéreas entrantes inserirem-se no mercado, na verdade o fato de 

existir empresas aéreas estabelecidas, não é condição sine qua non para que uma empresa 
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aérea iniciante não possa entrar e fixar-se no mercado, o que define isso é se as empresas 

aéreas entrantes são potencialmente capitalizadas para disputar o mercado com empresas 

aéreas líderes e se a escolha de suas estratégias condiciona uma posição superior. 

Numa outra concepção relacionada à estratégia de barreira à entrada, Espírito 

Santo Jr. (2000: 127) destaca, sob outro viés, fatores que condicionam essa estratégia que a 

nosso ver se caracteriza como uma barreira à permanência/consolidação, e que definem as 

dificuldades para o posicionamento de novatas, mas não o impedimento:  

1. Barreiras Físicas: caracterizam-se pela disponibilidade de infraestrutura das empresas 

aéreas, como por exemplo, em relação às facilidades para o leasing
81

 ou a aquisição de aviões; 

e também sobre a disponibilidade da infraestrutura aeroportuária, quer construída e/ou 

mantida por entidades públicas federais, estaduais, municipais ou empresas aéreas privadas; 

2. Barreiras de Informação: relacionam-se com a capacidade de atração da demanda que as 

novas empresas aéreas têm que promover como forma solapar o concorrente estabelecido, que 

demandariam grandes investimentos em publicidade e propaganda; 

3. Barreiras de Sobrevivência: é a forma de buscar a consolidação no setor, por meio da 

disputa de mercado, ou seja, investir em estratégias que ordene um melhor desempenho e 

vantagens competitivas sobre as demais rivais; 

4. Barreiras Técnicas: refere-se à estruturação técnico-profissional dos funcionários de uma 

empresa aérea, bem como a qualificação desses profissionais; 

5. Barreiras Econômicas: se faz presente nas negociações de contratos das novas empresas 

aéreas com instituições financeiras e/ou seus futuros fornecedores, muitas vezes onerando os 

custos do capital emprestado ou limitando as garantias oferecidas. Sem um razoável lastro de 

recursos econômico-financeiros, torna-se difícil a entrada de uma nova empresa aérea no 

mercado, quanto mais a sua permanência. 

Contextualizadas essas estratégias no processo histórico em que se desenvolve o 

setor de transporte aéreo brasileiro, bem como as companhias aéreas do ramo, compreende-se 

que dos anos de 1970 até início dos anos de 1990 as estratégias de barreira à entrada foram 

                                                
81 Moreira (2004: 7) destaca que "as empresas de leasing de aviões funcionam como intermediários entre os 

fabricantes e as empresas aéreas operadoras, comprando aviões e os alugando às empresas aéreas". Nesse 

contexto, segundo o referido autor trata-se de um setor menos concentrado do que o dos fabricantes de aviões, 

sendo que estes têm um poder de barganha proporcionalmente menor do que os primeiros. 
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aleatoriamente usadas, ainda que indiretamente, pelas empresas aéreas que contavam com o 

respaldo do Governo.  

As barreiras físicas, por exemplo, foram fortemente resguardadas pelo Governo 

como forma de defender um importante setor ligado a este setor, a indústria aérea. Desse 

modo, não era permitido a importação de aviões no Brasil, o que dava à Embraer pleno 

monopólio no setor. Guaracy (2003) assevera que os aviões brasileiros, tão protegidos pelo 

Governo, não eram atrativos às empresas aéreas nacionais, pois eram pequenos, barulhentos e 

despressurizados; destacando ainda, o principal aparelho da fabricante: 

O Bandeirante somente existia graças ao benefício da reserva de mercado e 

do conceito de similaridade, um golpe da lei para obrigar as empresas aéreas 

a comprar o mesmo equipamento para diversas categorias de atuação. Pelo 
regulamento, o Bandeirante podia tanto ser utilizado num vôo de longa 

distância, para o qual não havia sido projetado, quanto para distâncias mais 

curtas. Como se inventara a aviação regional justamente para vendê-lo, não 

havia qualquer razão para que o Ministério da Aeronáutica liberasse 
importações (GUARACY, 2003: 117). 

 

A importação de aviões mais modernos e adequados à tecnologia desenvolvida no 

setor de transporte aéreo foi uma tentativa frustrada da empresa aérea TAM, desde os anos de 

1970 até os meados dos anos de 1980, quando o então Governo de João Baptista de Oliveira 

Figueiredo (1979 - 1985) admitiu a importação de aviões e diminuiu com isso o 

protecionismo à indústria aérea brasileira. De acordo com Guaracy (2003: 121), os 

subterfúgios permitiam acordos entre o Governo e a administração da companhia aérea TAM, 

com isso, ficou acordada que para aquisição dos três Fokker-27 que o comandante Rolim 

desejava importar da Europa teria, por sua vez, que manter em operação pelo menos nove 

Bandeirantes brasileiros. 

As barreiras de informação e as barreiras de sobrevivência constituem-se 

estratégias que são desenvolvidas por todas as empresas aéreas, já que a busca por demanda e 

consolidação no mercado, são simultaneamente consonantes. Nesse sentido, desenvolver 

estratégias de promoção a maior demanda, coopera para a manutenção do market share da 

empresa aérea, com isso, quanto mais se atrai a demanda investindo em estratégias de 

visibilidade no mercado, a partir de informações sobre a empresa aérea, marketing, 

publicidade, propagandas, com preços mais baixos, qualidade de serviço prestado, 

pontualidade, informações sobre aumento da malha de voos, novos destinos etc., mais se 

consolida a permanência nesse mercado, contudo jamais de forma duradoura. 
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As estratégias de barreiras técnicas configuram-se um entrave ao desenvolvimento 

do transporte aéreo. Para Espírito Santo Jr. (2000: 127) a oferta de profissionais qualificados 

para as áreas de operações, planejamento, manutenção e de tripulações de voo no Brasil não é 

expressiva e a formação/treinamento destes profissionais tampouco é de baixo custo para as 

empresas aéreas. 

No que tange às barreiras econômicas, Espírito Santo Jr. e Correia (2006: 21) 

afirmam que essas barreiras se constituem como grandes empecilhos para a entrada de 

empresas aéreas e, reforçamos, também limitam a permanência de empresas aéreas entrantes. 

Com isso, as barreiras econômicas caracterizam-se por causar a ausência de oportunidades de 

investimentos domésticos, o que segundo os autores, acarretam às empresas aéreas brasileiras 

grandes dificuldades de captar financiamentos no país, restando a opção de captar 

financiamentos no exterior. Assim, de uma forma simplista, pode-se concluir que, "pelo 

conjunto das suas características principais, a indústria do transporte aéreo possui uma 

tendência quase natural à concentração ou oligopolização". 

Diante desse cenário, ainda que as estratégias de barreiras constituam-se como 

fatores de ingerência a inserção e atuação de novas empresas aéreas, observa-se que novas 

companhias aéreas se inseriram no mercado, tais como a OCEANAIR Linhas Aéreas que 

entrou no mercado em 2002, a companhia aérea WEBJET, que iniciou suas operações no ano 

de 2006, a AZUL Linhas Aéreas Brasileiras criada em 2008 dentre outras empresas aéreas 

como a PASSAREDO Linhas Aéreas, a PANTANAL Linhas Aéreas, a TRIP Linhas Aéreas, 

e a TOTAL Linhas Aéreas etc., empresas aéreas essas que cresciam lentamente explorando o 

segmento regional da aviação comercial.  

Contudo, o que interessa considerar não são as dificuldades para a entrada dessas 

no mercado, mas sim as condições de permanência que, sistematicamente impossibilitam a 

consolidação dessas empresas aéreas no setor aéreo nacional, considerando que das sete 

empresas aéreas acima citadas, apenas uma empresa aérea mantém suas operações, embora 

possua acordos com uma grande empresa aérea do mercado e apenas uma companhia aérea 

ainda permanece no mercado atuando isoladamente sem acordos com a TAM e a GOL. 

As entradas e saídas de empresas aéreas no setor aéreo podem ser melhor 

compreendidas, entre os períodos de regulamentação e desregulamentação, a partir do número 

de companhias aéreas autorizadas a operar voos regulares pelo DAC e, posteriormente pela 

Anac. Desse modo, é possível observar que, após 1991, com o fim das áreas de exclusividade 
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do Sitar e, nos anos seguintes, quando de fato, o processo de desregulamentação do setor 

aéreo tornou-se mais latente, houve uma maior sazonalidade de empresas aéreas no mercado.  

Nota-se que de 1972, início do Sitar, até 1991, haviam apenas quatro empresas 

aéreas nacionais: a VARIG, a VASP, a CRUZEIRO e TRANSBRASIL; e cinco empresas 

aéreas regionais que operavam pelo Sitar: a TAM (Centro-Oeste), a TABA (Norte-Oeste), a 

NORDESTE (Nordeste-Leste), a VOTEC (Centro-Norte) e a RIO SUL (Sul). Assim, a 

sazonalidade das empresas aéreas passou a aumentar entre os anos de 1993 a 1999, quando o 

número de empresas aéreas regionais expande, praticamente triplicando a quantidade de 

empresas aéreas regionais no mercado, enquanto que o número de empresas aéreas nacionais 

tem apenas uma novata no segmento, a TAM Linhas Aéreas Meridionais.  

Após os anos 2000 a indistinção de empresas aéreas entre nacionais e regionais 

permite que qualquer empresa aérea atue em qualquer rota desde que tenha permissão legal, 

assim, num primeiro momento, a concorrência entre empresas aéreas de grande e 

pequeno/médio porte passa a ser direta. No ano de 2003, havia catorze companhias aéreas 

operando e disputando o mercado, entre estas se encontravam lado a lado, empresas aéreas de 

porte e características diferentes, com poder de atuação territorial totalmente discrepante. 

Contudo, por outro lado, passa-se a outra forma de estratégia, a de cooperação 

entre companhias aéreas de diferentes portes, em outras palavras, acordos são firmados entre 

empresas aéreas, sendo que caberia as empresas aéreas de pequeno/médio porte outra função: 

servir de alimentadora das rotas das grandes companhias aéreas do setor aéreo brasileiro. Em 

2013, o que se observa é uma redução da oferta de empresa aérea no território brasileiro, entre 

diferentes portes de companhias aéreas, atuaram nesse ano dez empresas aéreas. A aquisição 

de empresas aéreas como PANTANAL, WEBJET e TRIP, foi uma ação estratégica que 

contribuiu para essa diminuição, garantindo a concentração do capital às companhias aéreas: 

TAM, GOL, AZUL, respectivamente. 

Espírito Santo Jr. (2000), ao tratar dos principais desdobramentos da política de 

flexibilização na década de 1990 e no início dos anos 2000, alude sobre um fato importante no 

setor da aviação comercial, esclarecendo que o fim da definição entre empresas aéreas 

nacionais e regionais trouxe um novo cenário para o transporte aéreo brasileiro. A indistinção 

entre o caráter das empresas aéreas determinou que todas as companhias aéreas fossem 

designadas de "Empresa Aérea Doméstica de Transporte Regular". 
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No entanto, ao analisar esse fato, compreende-se que, se por um lado, o fim da 

diferenciação de empresas aéreas aliada à livre tarifação, prejudicou o segmento regional que 

não tinha condições (financeiras, estruturais, tecnológicas, know how etc.) para atender e 

disputar o mercado com as maiores empresas aéreas do ramo, por outro, esta indistinção 

favoreceu o fim da concentração de empresas aéreas em mercados específicos, como previa o 

Sitar.  

A concentração de grandes empresas aéreas em uma determinada ligação 

pode acabar desfavorecendo o usuário, uma vez que em qualquer parte do 
mundo há uma forte tendência à 'combinação de preços'. [...] O extremo da 

concentração ocorre quando apenas uma empresa aérea opera numa dada 

ligação, configurando um monopólio. [...] No Brasil, dada a inexistência de 
empresas aéreas com a estrutura e filosofia de operação de baixo custo até 

fins do ano 2000, torna-se praticamente impossível ameaçar a hegemonia e o 

poder concentrador das grandes incumbentes (ESPÍRITO SANTO, 2000: 
147/8). 

 

A concentração de empresas aéreas no mercado é uma questão sem consenso no 

setor, e por vezes contraditória. Em entrevista com o Presidente da Associação Brasileira de 

Empresas Aéreas, há reiteradamente uma tendência a se comparar o mercado aéreo brasileiro 

com outros mercados, sobretudo o norte-americano, europeu e chinês, o que nos revela pouco, 

uma vez que são mercados totalmente diferentes, com grau de maturidade e desenvolvimento 

distintos e, principalmente, são mercados com diferentes tamanhos e características 

particulares e incomparáveis. 

No ano de 2013 dez companhias aéreas operaram voos no Brasil, destas apenas 4 

tinham mais de 5% de participação no mercado, ou seja, houve seis companhias aéreas que 

operaram com participação ínfima. Ainda é importante destacar, que destas quatro empresas 

aéreas que lideraram o mercado no ano de 2013, duas companhias aéreas (TAM e GOL) 

detinham juntas mais de 80% de participação. Considerar que o mercado brasileiro não é 

concentrado porque "atua em um regime de liberdade tarifário e desde 2002 está sob a égide 

de um cenário de regulamentação", conforme informado pelo Presidente da Associação 

Brasileira de Empresas Aéreas em entrevista (27/02/2014), pode até se caracterizar uma 

informação relevante, mas que absolutamente é desmistificada pelo percentual de participação 

das grandes companhias aéreas domésticas, o que nos leva a compreender que o mercado 

aéreo brasileiro é concentrado, e não apenas o foi em 2013, esse cenário se desenvolve há 

anos e se acentuou com o duopólio entre a TAM e a GOL e vale destacar ainda que a 

indistinção de empresas aéreas permite que essas grandes companhias aéreas atuem em toda 
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escala territorial do país, definindo mecanismo de estratégias que impactam o crescimento e a 

participação de demais empresas aéreas. 

Resultado disso é que, se por um lado, o processo de flexibilização modificou a 

estrutura de organização das empresas aéreas por escala de atuação, por outro, induziu ainda 

mais a ocorrência de estratégias que visavam a aquisição de empresas aéreas de menor porte, 

isto é, as empresas aéreas descapitalizadas, que não possuíam condições financeiras de 

concorrer/competir no mercado e que foram adquiridas por empresas aéreas maiores, que com 

isso centralizavam e concentravam capital. Exemplos dessas estratégias de aquisições e, 

alguns casos fusões, conformam-se desde os anos de 1990; segundo Ragazzo (2006), pela 

aquisição, por parte da VARIG de empresas aéreas menores, como a RIO SUL (e, 

consequentemente, a NORDESTE), a TAM também contribuiu para esse processo, 

adquirindo o controle de empresas aéreas regionais, como a BRASIL-CENTRAL, HELISUL 

e ITAPEMIRIM REGIONAL. 

A partir dos anos 2000, o número de empresas aéreas indistintas por caráter é 

extinto, e deixam de atuar no mercado empresas aéreas regionais descapitalizadas, tais como a 

TABA Linhas Aéreas, que era favorecida pela política de exclusividade de áreas do Sitar, 

bem como a HELISUL Linhas Aéreas. No ano de 2001, a GOL e a PUMA AIR iniciam suas 

atividades no Brasil, e as empresas aéreas PRESIDENTE Linhas Aéreas e INTERBRASIL 

Linhas Aéreas, empresas aéreas de pequeno porte, param de operar, bem como a 

TRANSBRASIL Linhas Aéreas, uma das maiores e mais tradicionais companhias aéreas 

brasileiras, encerra totalmente suas operações.  

Concomitante a essas transformações no mercado e mediante um novo processo 

que previa um novo modelo de regulação da atividade econômica e como forma de reformular 

o aparato institucional responsável por sua regulação, que pela Lei 11.182 de 27 de setembro 

de 2005, criou-se a Agência Nacional da Aviação Civil, a Anac, que absorveu o antigo DAC, 

"consagrando a maior liberalização do mercado" (OLIVEIRA, 2007: 99).  

Guaracy (2003: 396), ao discutir os condicionantes do surgimento dessa agência 

reguladora, destaca sob uma perspectiva crítica o posicionamento do Governo e, 

consequentemente, o funcionamento do mercado naquele momento: "as companhias aéreas 

iam mal por causa dos vícios de poder na aviação e da excessiva taxação, resquícios da 

ditadura econômica".  
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Mas, vale salientar que as falhas do Governo adivinham não somente do 

planejamento executivo, mas da própria dinâmica do setor, que se originava nas estratégias 

que as empresas aéreas desenvolviam. Cabe considerar ainda que a questão não era somente 

de cunho governamental, havia de fato um processo de privatização acelerado do Governo 

Fernando Henrique Cardoso, conciliado a isso se assistia a uma "paralisia" setorial, que não 

era exclusiva ao setor aéreo, e sim a diversos setores da economia ligados a infraestrutura do 

país, como no setor elétrico e de telecomunicações
82

, que como o setor de transporte aéreo 

também tiverem agências reguladoras criadas com intuito de promover a regulamentação, que 

particularmente, sob nosso viés, promovia um extenso processo desregulamentador. 

Com a implantação do Programa Nacional de Desestatização, a partir da década 

de 1990, com a Lei nº 9.491 de 09 de setembro de 1997 e mediante esse dessincronismo, as 

agências reguladoras foram criadas no Brasil como forma de regular esses setores por 

Ministérios, o que resultou em fragmentações posteriores que, por sua vez, em nada 

contribuíram para o desenvolvimento econômico, operacional e, principalmente, 

infraestrutural do setor aéreo brasileiro. 

Para Monteiro (2009: 121) as agências reguladoras eram vistas como capazes de 

exercer uma autoridade sobre os agentes econômicos imunes às influências do jogo político, 

garantindo estabilidade ao funcionamento do mercado. "Este modelo permitiria distinguir 

claramente as tarefas de Governo (desempenhadas pelos ministérios, envolvendo decisões 

políticas) e as tarefas de Estado, cuja estabilidade adviria do fato de se basearem em critérios 

técnicos". 

Dentro dessa análise vale ainda frisar que, a configuração da Anac não teve como 

estruturador apenas a livre ação governamental. As investiduras privadas, sobretudo da 

própria TAM foram, ao seu modo, amplamente influenciadoras da criação e dos parâmetros 

que regeriam esta Agência. Cada companhia aérea almejava uma Agência a seus critérios de 

privilégios, a VARIG, por exemplo, queria uma Anac ao estilo dos tempos do regime militar, 

                                                
82 No setor elétrico foi criada a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) que é uma autarquia vinculada 

ao Ministério de Minas e Energia, foi criada no ano de 1996 e tem como atribuições: regular e fiscalizar a 

geração, a transmissão, a distribuição e a comercialização da energia elétrica, atendendo reclamações de agentes 

e consumidores com equilíbrio entre as partes e em beneficio da sociedade; mediar os conflitos 

de interesses entre os agentes do setor elétrico e entre estes e os consumidores; conceder, permitir e 

autorizar instalações e serviços de energia; garantir tarifas justas; zelar pela qualidade do serviço; exigir 

investimentos; estimular a competição entre os operadores e assegurar a universalização dos serviços. (ANEEL, 
2012). Já no setor de telecomunicação, foi criada em 1997 a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) é, 

segundo o Governo, uma autarquia especial administrativamente independente e financeiramente autônoma, que 

passou de provedor para a de regulador dos serviços, cabendo à agência as funções de regular, fiscalizar e 

outorgar, promover o desenvolvimento das telecomunicações do País (ANATEL, 2012). 
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que promovesse medidas capazes de salvá-la. Guaracy (2003) assevera que criação da Anac, 

desde os projetos iniciais, quando Rolim ainda estava vivo, configuravam os interesses 

privados, principalmente os da TAM. Em trecho do seu livro sobre a trajetória da TAM, o 

autor destaca alguns pontos relevantes sobre o projeto de criação da Anac desde os anos de 

2001 e explica que:  

Rolim nunca tinha lido o anteprojeto de lei da criação da Anac. Mudou no 
texto o que queria e foi para Brasília. Ele mesmo iria conversar com os 

integrantes da comissão no Congresso e os responsáveis pela redação do 

projeto da Anac no Executivo. O recado era claro: o mercado de aviação 
nacional tinha de ter a cara da TAM. Rolim recebeu sinal claro disso ao 

encontrar Fernando Henrique numa cerimônia promovida pelo jornal O Dia, 

no Rio de Janeiro, no dia 5 de junho de 2001. Em palavras a Rolim, e depois 

num discurso de improviso, Fernando Henrique destacou a determinação da 
TAM em progredir. O Executivo retirou o primeiro anteprojeto da Anac [...] 

apresentou um segundo projeto, bem mais simples, que contemplava 

reivindicações de Rolim (GUARACY, 2003: 399). 

 

Conforme  (2005 [1990]), as empresas utilizam seu capital social para exercer 

pressões sobre o Estado e obter dele uma modificação do jogo a seu favor. Com isso, temos 

que mesmo anos antes da criação, de fato, da Anac, as recomendações dessa Agência já 

agrupavam, contraditoriamente a sua finalidade, os interesses do capital. Para Guaracy (2003), 

o Comandante Rolim sempre pressionou o Governo para dar ao setor o que entendia como 

necessário, isto é, necessário à sua própria reprodução do capital, e subitamente a Anac fora 

criada para representar o setor de transporte aéreo no Brasil, bem como ditar o sistema pelo 

qual o mercado passaria a funcionar. 

Dada a inoperância relativa às discussões que permeavam a criação da Anac, o 

Governo, define uma nova postura frente às empresas aéreas, tirando à seu cargo a 

salvaguarda de companhias aéreas que se encontravam em crise. O novo modelo de gestão 

governamental no setor de transporte aéreo brasileiro intensificou a concorrência e a 

competitividade como elementos intrínsecos ao mercado, ou seja, a legislação atribuía ao 

mercado a dinâmica empresarial. Iniciava-se um novo momento para a aviação comercial 

nacional no Brasil, sendo que as normas estabelecidas acresciam mais especificamente das 

atribuições consideradas necessárias pelos agentes privados, entre elas a inserção do capital 

estrangeiro no setor. 

As entrevistas com as principais companhias aéreas brasileiras da atualidade, bem 

como com a Abear e o SAC nos mostram que a atuação da Anac tem gradativamente se 

alterado, ora agradando/desagradando um agente econômico, ora outro. Em geral, o que 
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podemos reter dessa atuação e da relação entre a Agência e as companhias aéreas é que a 

mesma é um órgão regulador, um poder concedente e, por seu turno, têm que criar resoluções. 

O papel desempenhado pela Agência atualmente vem buscando uma regulação econômica 

mínima e uma regulação da infraestrutura mais condizente, nesse aspecto esse 

posicionamento é positivo.  

Por fim, o papel da Anac deve-se concentrar em prol da indústria aérea como um 

todo, seja ela em torno do passageiro, seja ela em relação ao papel desempenhado pelas 

companhias aéreas e, sobretudo focar a regulação da infraestrutura aeroportuária. A relação 

com as companhias aéreas não tem que se dar em favor da dinâmica empresarial e/ou da 

reprodução do capital destas companhias aéreas, mas em proveito do desenvolvimento do 

setor em geral. 

Mesmo em face de todos os problemas relativos à criação e atuação da Anac, não 

se pode negar que após um período de reformas liberalizantes, desde o Governo Fernando 

Collor de Mello (1990 - 1992), passando por Itamar Franco (1992 - 1995) e Fernando 

Henrique Cardoso (1995 - 2003), há atualmente um cenário político e econômico mais 

favorável a livre atuação das empresas aéreas, já que a manutenção da estabilidade política e 

macroeconômica, bem como a "retomada de estratégias mais ativas no que diz respeito a uma 

maior interlocução entre Estado e agentes privados, se deram de forma mais constante" 

(MONTEIRO, 2009: 17), e esse cenário marcou os dois mandatos do Governo Lula, 

acentuando a disposição em reverter o padrão liberalizante vigente nos Governos anteriores e 

que tem sido um fator preponderante no Governo Dilma Rousseff (2011 - atual). 

Os anos que sucederam a criação da Anac (e podemos dizer que, de certa forma, 

isso ainda prevalece), se caracterizaram pela organização de um duopólio estratégico no setor 

aéreo brasileiro, configurado pelas companhias aéreas TAM e GOL, situação que conferiu a 

estas uma vantagem competitiva. No entanto, é importante considerar a temporalidade dessa 

vantagem. A vantagem competitiva é momentânea, o que em outras palavras significa que a 

existência desse duopólio foi viabilizada pela sua temporalidade, conforme novas estratégias 

foram consubstanciadas, empresas aéreas potencialmente capitalizadas entraram no mercado 

imprimindo novos padrões de concorrência e competitividade, o duopólio estratégico das 

empresas aéreas TAM e GOL tornou-se insustentável, pois existem descontinuidades 

frequentes que dinamizam o mercado e modificam as relações de forças existentes, o que 

altera os exercícios de poder e, consequentemente modificam os efeitos espaciais.  
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Frente à ação estatal, as mudanças na relação entre o Estado e o mercado e as 

novas formas de regular que se deram ainda que de forma precária e incipiente com a criação 

da Anac não se constituíram como novidades ao setor de transporte aéreo brasileiro por muito 

tempo. Diante de um cenário que se agravava devido a midiática exposição de um suposto 

"apagão aéreo
83

", em 2008 uma nova companhia aérea foi criada no setor, acirrando a disputa 

pelo mercado com a TAM e a GOL, com estratégias inovativas que reorientaram, sobretudo a 

dinâmica aeroportuária de importância dos principais aeroportos do país. 

 

2.4. O anúncio de um novo céu "AZUL": o setor aéreo diante de uma estratégia 

inovativa e de diferenciação 

O anúncio de criação de uma nova companhia aérea no cenário da aviação 

comercial brasileira desencadeou uma série de especulações em relação ao duopólio existente 

entre as grandes companhias aéreas domésticas, a TAM e a GOL e, de fato, no decorrer dos 

anos, a gradual dissolução foi visível.  

A entrada desta nova empresa aérea se deu mediante o interesse do empresário 

David Neeleman em investir na aviação do país (BETTINI; OLIVEIRA, 2009)
84

. No início do 

ano de 2008 foi anunciada a intenção de criar a empresa aérea e em dezembro do mesmo ano 

a AZUL realizou dois voos inaugurais saindo de Campinas, cidade base de suas operações no 

Brasil e fundamento principal de sua mais destacada estratégia inovativa e de diferenciação: a 

de ligar centros urbanos ainda não congestionados em relação à movimentação nos 

aeroportos. 

                                                
83 O apagão aéreo foi a denominação dada pela mídia brasileira a um período de ocorrência de uma sucessão de 

eventos que se somaram no sentido de gerar uma crise econômica no setor aéreo brasileiro. Essa crise estava 

relacionada não somente a atuação das empresas aéreas no mercado, mas também ao papel exercido pelo Estado 

e, também as questões referentes à precária infraestrutura aeroportuária, a escassez de investimentos nos 

aeroportos e a segurança do espaço aéreo. De forma geral, esta crise estava relacionada às deficiências do 

sistema de transporte aéreo brasileiro. Nesse sentido, destacamos que essa denominação, ainda que necessite ser 

mencionada, pois marcou um importante momento da história da aviação comercial brasileira, não será utilizada 

por considerar que se trata de uma designação que não contribui para nosso enfoque, primeiro porque se trata de 

uma identificação da imprensa brasileira com um suporte de informação que não retrata com exatidão o setor de 

transporte aéreo no país; segundo porque não se considera a existência de um "apagão aéreo" no setor, uma vez 

que o sistema aeroportuário brasileiro continuou em funcionando mesmo nesse momento de grave crise no setor. 

Desse modo, designamos esse período como mais uma "crise", assim como denominamos as demais crises em 
seus respectivos momentos históricos. 

84Segundo os autores, o empresário Neeleman ficou famoso por ter fundado duas das maiores e mais lucrativas 

empresas aéreas seguidoras do conceito low cost/low fare na América do Norte – a americana JETBLUE e a 

canadense WESTJET. 
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A AZUL iniciou suas operações tornando-se a companhia aérea mais capitalizada 

da história da aviação mundial, com investimentos de 200 milhões de dólares. Assim foram 

encomendados 42 aviões e outros 36 em opção de compra, todos do modelo fabricante 

Embraer, totalizando US$ 3 bilhões, segundo informações da própria empresa aérea. 

De acordo com a legislação brasileira, o capital externo não pode acumular mais 

de 20% na aviação comercial no que tange a propriedade de uma companhia aérea, contudo, o 

trunfo da AZUL consiste na nacionalidade de seu proprietário que possui dupla cidadania, 

estadunidense e brasileira
85

. 

A empresa aérea representa atualmente a 3ª companhia aérea em movimentação 

de passageiros, atua em hubs estratégicos do ponto de vista da dinâmica empresarial e, trouxe 

para o Brasil uma inovadora concepção de um modelo de negócios baseado na diferenciação 

da prestação do serviço como vantagem competitiva. Esta estratégia se alicerçou 

fundamentalmente na distribuição da malha de voos, numa perspectiva que se deu em termos 

territoriais e de ociosidade de frequências.  

Assim a malha de voos da AZUL foi planejada visando ligações diretas, sobretudo 

nas rotas em que as companhias aéreas rivais fazem escalas e/ou conexões, especialmente 

entre capitais de Estados e, como sua principal base de operações é Campinas/SP, a empresa 

aérea inovou com a iniciativa de utilizar ônibus grátis de acesso aos passageiros que tinham 

como destino final a capital paulista.  

Desde sua inauguração, a promessa estratégica que permitiria ao Brasil uma nova 

imagem da aviação comercial está relacionada a três fatores dos quais a companhia aérea 

destaca como sendo: 

Desafio: fazer com que grande parte da população brasileira use o avião como meio de 

transporte. 

Estratégia: promessa de oferecer voos domésticos sem escala, com aviões menores e 

passagens mais baratas, e para cidades não atendidas pelas atuais linhas aéreas, visando 

ampliar a demanda pelas viagens de avião.  

                                                
85 Nascido em São Paulo, David Neeleman é filho de pais holandeses e morou no Brasil até completar cinco anos 

de idade, quando retornou com sua família para Salt Lake City, nos Estados Unidos (AZUL, 2013). 
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Gestão: voar para as principais cidades do Brasil nos primeiros cinco anos em operação com 

voos que possibilitam ao passageiro ir e voltar no mesmo dia. Esta estratégia visa aumentar a 

movimentação de executivos fora do eixo Rio-São Paulo. 

Um dos pontos principais desse novo plano de negócios refere-se a principal base 

de operações que a AZUL definiu em sua estratégia de mercado, o Aeroporto Internacional de 

Viracopos em Campinas/SP. Os aeroportos localizados em São Paulo e na sua região 

metropolitana são extremamente estratégicos para uma companhia aérea entrante iniciar suas 

operações e rivalizar o mercado com as grandes empresas aéreas, mas também são, na mesma 

proporção, os aeroportos mais congestionados do país, tanto no que diz respeito às escalas 

internacionais, como principalmente nas escalas nacionais e regionais. Com isso, a malha de 

voos da companhia aérea foi organizada de uma forma completamente diferenciada em 

relação às companhias aéreas TAM e GOL.  

Essas empresas aéreas, TAM e GOL, operam no sistema hub and spoke
86

, tendo 

como principais os hubs de Brasília, Guarulhos/Cumbica, Galeão e Congonhas. Todos os 

voos convergem para esses aeroportos, a partir dos quais é feita a distribuição. 

Caracteristicamente, usam aviões de 180 lugares, Airbus e Boeing (CNC, 2009). 

Desse modo, era imprescindível uma estratégia de diferenciação que redefinisse 

uma nova lógica territorial das malhas aéreas no país, uma vez que numa análise estrutural de 

mercado, voltar-se a orientação de uma estratégia já desenvolvida não teria definitivamente 

um impacto sobre a ordem vigente, ou seja, não haveria "espaço" para mais uma companhia 

aérea no mercado já duopolizado e, caso a AZUL conseguisse permanecer nesse mercado 

com a mesma estratégia utilizada pelas suas concorrentes, dificilmente haveria uma ruptura 

dessa concentração de mercado, que poderia continuar duopolizada. 

Nesses termos, a concentração de mercado de duas ou três companhias aéreas 

seria inútil a uma empresa aérea entrante potencialmente capitalizada e com o objetivo de 

modificar o padrão concorrencial e a lógica territorial de mercado em que 90% das operações 

nacionais estavam concentradas no poder de duas grandes companhias aéreas, naquele 

momento. Conforme Resende e Boff (2002: 74) "quanto maior o valor da concentração, 

                                                
86 Hub and spoke: consiste em concentrar os voos de curta distância em aeroportos centrais, denominados hubs e, 

a partir deles, alimentar outras localidades. Tal sistema de rede consolidada procura tirar proveito da economia 

de escalas das aviões maiores, reduzindo o número de voos que possuem baixas demandas, o que permite tornar 

adequadas operações em aeroportos congestionados (BNDES, 2001). 
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menor é o grau de concorrência entre as empresas e, mais concentrado (em uma ou em poucas 

empresas) estará o poder de mercado". 

O cenário da aviação comercial brasileiro naquele momento consistia na 

concentração do mercado, a quantidade de slots disponíveis para sua entrada no mesmo 

mercado de atuação da TAM e da GOL era significativamente menor; os principais aeroportos 

do país, em que há uma maior densidade de frequências e maior demanda, já eram dominados 

por essas duas companhias aéreas, inserir-se com uma malha de voos semelhantes nos 

mesmos aeroportos, era o mesmo que perpetuar o sistema vigente, ou seja, manter a 

concentração no mercado.  

A entrada de uma terceira empresa para atender 1% do mercado em 
detrimento das empresas estabelecidas (que preservam 49,5% cada uma) 

aumentará consideravelmente o grau de desigualdade, mas não o grau de 

concentração, já que o poder de mercado das empresas instaladas não será 
significativamente afetado com a presença da empresa entrante (RESENDE; 

BOFF, 2002: 75). 

 

Desde o início dos anos 2000, quando a GOL entrou no mercado com uma nova 

estratégia romperam-se os paradigmas vigentes naquele período, era necessário que um novo 

modelo de negócios redefinisse o padrão concentrado do mercado, e nesse sentido, a AZUL 

apresentou uma estratégia inovativa e, ao mesmo tempo, de diversificação, isto é, oferecia um 

maior número de voos a partir de Campinas, mas também operava com menor aderência nos 

aeroportos de Congonhas e Guarulhos
87

.  

Esta estratégia era vista como um risco iminente à companhia aérea, que diante de 

um mercado concentrado, com duas grandes empresas aéreas dominando as ligações aéreas 

mais relevantes do Brasil, detendo os principais slots, a AZUL entrou no mercado com poucas 

chances de crescer e disputar o mercado com a TAM e a GOL. Mas sua vantagem competitiva 

já se deu ao visualizar a ociosidade de um importante aeroporto localizado estrategicamente 

no país, o resultado de sua estratégia foi: a expansão da movimentação de passageiros em 

Viracopos/Campinas e uma maior oferta de voos para localidades não atendidas pelas outras 

companhias aéreas. 

No sentido da diferenciação, a AZUL inovou mudando a base de operações 

tradicional do mercado definida, sobretudo pelos aeroportos de Congonhas e 

                                                
87 Essa estratégia também foi resultado da acirrada disputa por slots nos aeroportos de Congonhas e Guarulhos 

que estão sob o domínio das grandes companhias aéreas do país. 
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Guarulhos/Cumbica, assim ao invés de centralizar suas operações nos mercados dominados 

pelas grandes empresas aéreas, a companhia ao definir Viracopos como base principal de suas 

operações, acirrou também a rivalidade entre os aeroportos, instigando uma "guerra dos 

aeroportos" que possivelmente se intensificará com as concessões aeroportuárias. Este fato já 

pode se observado pela propaganda da companhia aérea AZUL ao se justificar a utilização 

desses aeroportos, conforme segue na Foto 02. 

 

Foto 02: São Paulo - Outdoor da companhia aérea AZUL Linhas Aéreas Brasileiras nas proximidades 

do Aeroporto de Guarulhos/Cumbica (2012) 

 
As duas fotos foram registradas na rodovia Hélio Smidt, ligação entre o Aeroporto de Guarulhos/Cumbica e as 

Rodovias Presidente Dutra e Ayrton Senna. 

Fonte: Banco de Dados, APCP/Fotos, (21/07/2012). 

 

 

Almeida e Losekann (2002: 466) destacam que uma das bases de diferenciação de 

produtos e serviço é a propaganda, que por sua vez se torna um dos principais instrumentos de 

diferenciação da concorrência e da competitividade. Nessa lógica, além de informar, a 

propaganda pode agregar valor ao serviço diferenciado, que nesse caso, é o oferecimento de 

uma nova base de operações, como também pode fomentar a rivalidade entre as companhias 

aéreas e entre os aeroportos, daí os autores atestarem que a propaganda participa ativamente 

da concorrência e da competitividade. 

Esse comportamento de diferenciação do serviço (da base de operações 

tradicional da aviação comercial) reflete na discussão da concorrência perfeita/imperfeita. 
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Embora a cidade de Campinas/SP seja um importante nó da rede urbana brasileira, com 

especificidades econômicas, financeiras que atribuem sua elementar posição geográfica, a 

cidade não atrai o contingente que tem origem/destino nos aeroportos de São Paulo, em outras 

palavras, ter a base operacional nos aeroportos de Congonhas e/ou Guarulhos/Cumbica, difere 

de ter a base operacional em Viracopos, ou seja, não são substitutos perfeitos. 

 Contrariando, portanto, o modelo de concorrência perfeita, a AZUL como uma 

price takers
88

 (tomadora de preços) passou a interligar as principais capitais dos Estados 

brasileiros com o Aeroporto de Viracopos
89

 a partir do ano de 2009. Mas, como Viracopos 

não é um substituto perfeito de Congonhas e Guarulhos/Cumbica, a estratégia da AZUL se 

deu na ocorrência de preços distintos das ligações com os aeroportos da cidade e da região 

metropolitana de São Paulo. Com preços inferiores, diversas ligações aéreas foram abertas no 

país, mediante uma disputa que embora não parecesse direta, dadas as diferentes bases de 

operações entre as empresas aéreas, o resultado impactou diretamente as líderes do mercado, 

já que o "preço" ainda define grande parte da demanda pelo setor aéreo brasileiro. 

No entanto, conforme corrobora Losekann e Gutierrez (2002): 

A diferenciação implica um produto novo e para que esta estratégia tenha 

sucesso é preciso que o produto possa ser modificado e que, de fato, os 
consumidores o considerem um produto melhor que os existentes. Na 

verdade, a introdução de um produto novo depende, antes de tudo, dos 

critérios de avaliação dos consumidores (LOSEKANN; GUTIERREZ, 2002: 

93). 

 

Se existe uma maior demanda de origem/destino nos aeroportos de Congonhas e 

Guarulhos/Cumbica, transferir essa base de operações para outra cidade, implicava em 

diversos fatores, tais como: maior tempo de deslocamento de/ou para São Paulo, dependência 

de outro meio de transporte que conectasse estas duas cidades, dispor de recursos para 

utilização desse outro modal etc.. Nessa perspectiva, a estratégia da AZUL orientou-se na 

incorporação ao seu modelo estratégico de gestão a utilização de ônibus gratuitos que 

interligam São Paulo e Campinas/SP
90

.  

                                                
88 Price taker: uma empresa cujo tamanho é insuficiente em relação ao mercado em que opera para que sua ação 

possa influenciar num outro sentido os preços de mercados de seus produtos ou insumos (SANDRONI, 2005, p. 

683). 

89Destaca-se ainda que o fato de nascer em Viracopos estabelece um grande desafio, qual seja: o de incrementar 
o mercado no interior de São Paulo, na grande Campinas e na grande Sorocaba,com um montante de 6,5 milhões 

de habitantes e importante renda per capita do Brasil. 

90A companhia aérea AZUL conectou Campinas a São Paulo ligando o terminal de Barra Funda, Shopping 

Eldorado, Alphaville e Tamboré, 11 saídas (ida e volta) diárias de ônibus superluxo e gratuito, sendo que Barra 
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Embora, essa estratégia não seja uma solução, por exemplo, para o dispêndio de 

maior tempo, já que é necessário um tempo maior de deslocamento aos passageiros que 

utilizam o Aeroproto de Viracopos e que tem destino final São Paulo; por outro lado, quando 

se considera o fator "preço", a companhia aérea AZUL gerou uma vantagem competitiva em 

relação às líderes de mercado do setor aéreo no Brasil, o que pode ser observado pela sua taxa 

de aproveitamento em voos domésticos, que em 2012 foi de 79,2% (Anac, 2012) e aumento 

do número de passageiros que passaram a utilizar este aeroporto, com destaque a partir do ano 

de 2009, ano de início das atividades da AZUL no setor, conforme segue no próximo gráfico. 

 

Gráfico 05: Brasil - Passageiros (pax) transportados em voos domésticos pela AZUL Linhas Aéreas 

Brasileiras (2008 - 2013) 

2008 2009 2010 2011 2012* 2013

Pax (milhões) 0,23 1,66 3,72 6,08 9,90 12,08
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* A partir do ano de 2012 o número de passageiros da companhia aérea AZUL foi somado aos passageiros da 

companhia aérea TRIP, conforme a associação entre as mesmas. 

Fonte: Anuários Estatísticos (Anac), vários anos. Banco de Dados APCP/Anac, vários anos. 
Elaboração: Camilo Pereira, 2014 

 

Vale destacar também que, ainda que não seja substituto perfeito, o voo com 

origem/destino em Viracopos tem ainda uma maior vantagem em relação ao Aeroporto de 

Guarulhos/Cumbica. Se considerar o ponto central da cidade de São Paulo, a Praça da Sé, 

tem-se uma distância de aproximadamente 28 km e 95 km do Aeroporto de 

                                                                                                                                                   
Funda se conecta com todo o eixo metroviário e de ônibus de São Paulo, incluindo também 6 ligações/dia, de 

Piracicaba, Sorocaba e Jundiaí para Viracopos (CNC, 2009). 
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Guarulhos/Cumbica e do Aeroporto de Viracopos, respectivamente. Apesar da diferença da 

distância entre esses dois aeroportos até o ponto central da cidade de São Paulo, o tempo 

médio de deslocamento em km/horas pode ser diferente, pois o deslocamento, geralmente 

pela Marginal Tietê, até o Aeroporto de Guarulhos/Cumbica ocorre totalmente dentro da 

Região Metropolitana de São Paulo, onde os problemas de tráfego são correntes, enquanto 

que em direção a Viracopos cerca de 80 km são percorridos em autoestrada, no qual a 

velocidade média de deslocamento é superior 100 km/horas, ou seja, essa diferença em 

quilômetros não reflete na diferença de tempo de deslocamento desses dois aeroportos, 

podendo ser mais rápido chegar a Viracopos do que em Guarulhos/Cumbica, em algumas 

situações, tais como fora do horário de pico, finais de semana e feriados. 

O aumento do número de passageiros que voam com origem/destino no Aeroporto 

de Viracopos (Gráfico 06), após a entrada da AZUL e a intensificação dos voos nesse 

aeroporto, tem demonstrado que a estratégia da AZUL, tem-se convertido em vantagens tanto 

para a empresa aérea como para o aeroporto, que recentemente foi concedido à investimentos 

e exploração da iniciativa privada. 

 

Gráfico 06: Brasil - Passageiros (pax) com origem/destino no Aeroporto de Viracopos (2000 - 2013) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pax (milhões) 0,78 0,73 0,78 0,62 0,69 0,81 0,85 1,01 0,89 2,88 5,05 7,26 8,69 9,48
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Fonte: Anuários Estatísticos (Anac), vários anos. Banco de Dados APCP/Anac, vários anos. 

Elaboração: Camilo Pereira, 2014 
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A companhia aérea AZUL também reestruturou parte da dinâmica territorial, ao 

desenvolver esta estratégia de diversificação. Ao mesmo tempo em que a empresa aérea 

adotou uma nova base de operações, diversificou a malha de voos que era tradicional no país, 

ou seja, aquela que ligava os principais e mais movimentados aeroportos, com isso passou a 

oferecer múltiplos destinos, até então não explorados ou pouco explorados pelas duas grandes 

companhias aéreas. A lógica de reprodução capitalista impõe que quanto maior o número de 

ligações aéreas uma empresa aérea possui, maior seu poder territorial de penetração no 

mercado, o que também representa maior market share, ou seja, essa relação entre área de 

atuação territorial e poder de mercado é qualificada pelas ligações aéreas, pela malha de voos 

da companhia aérea. A TAM e a GOL possuem uma adesão territorial expressiva, atendem 

diversificados trechos, até mesmo aqueles com menor densidade de tráfego, contudo, esses 

trechos geralmente concernem às ligações secundárias das empresas aéreas, fazendo com que 

algumas viagens tenham até 3 escalas/conexões, diferente da proposta da AZUL. 

Esta estratégia da AZUL se constitui pelas ligações ponto a ponto, isto é, sem 

escalas/conexões entre origem e destino. Desta forma, o fenômeno da diversificação refere-se 

à expansão para novos mercados, distintos daqueles da área original de atuação das 

companhias aéreas tradicionais. Os estudos da CNC (2009) mostram que o desenho da malha 

da AZUL, em contraponto as demais empresas aéreas, se faz pela utilização de diversos 

pequenos hubs espalhados pelo país, com aviões de 100 lugares e com ligações ponto a ponto. 

Assim, concomitante ao aumento de passageiros, a AZUL obteve um aumento de suas 

ligações aéreas. Desde sua entrada no mercado, suas ligações foram ampliadas e 

diversificadas no território brasileiro, confirmando sua proposta de ligações aéreas diretas.  

No Gráfico 07, é possível observar ainda que a empresa aérea tem apostado nessa 

estratégia, principalmente nos aeroportos bases de suas operações, o Aeroporto de Viracopos, 

em Campinas/SP e o Aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, quando comparado com as 

operações diretas realizadas pelas empresas aéreas TAM e GOL. Além disso, a companhia 

aérea é responsável por 32% das decolagens no país e 876 voos diários. 
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Gráfico 07: Brasil - Ligações aéreas diretas por aeroporto* e empresa aérea (2013) 

Campinas (Viracopos)
São Paulo 

(Congonhas)
São Paulo (Guarulhos)

Brasília (Juscelino 

Kubitschek)

Confins (Belo 

Horizonte)

Santos Dumont (Rio 

de Janeiro)

TAM 4 21 26 28 9 7

GOL 3 20 28 27 14 5

AZUL 54 1 13 8 27 15
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* Não constam dados do Aeroporto Internacional do Galeão 

Fonte: Relatório Resultados AZUL, 2012 

 

Dentre os aeroportos com ligações diretas realizadas pelas três líderes do mercado 

brasileiro, a exceção em relação a AZUL é o Aeroporto de Congonhas. Nesse importante 

aeroporto a companhia aérea tem uma limitação de voos decorrente da distribuição de slots 

que até o momento prioriza um maior número de slots para as companhias aéreas já atuantes.  

Somado a estratégia inovadora de uma nova base de operações e a opção de 

realizar voos diretos entre pontos pouco/não explorados pelos rivais, está a escolha estratégica 

da frota de aeronave. A empresa aérea hoje opera uma frota moderna e bem gerenciada de 

aviões menores capazes de estimularem a demanda em rotas de baixas e médias densidades, o 

que vem ao encontro de sua proposta, ligar centro de menor porte, mas com demanda pelo 

serviço de transporte aéreo.  

Conforme entrevista realizada por nós na companhia AZUL, a escolha da frota foi 

totalmente estratégica, isso condicionou planejar todo o estudo de oferta e demanda no Brasil 

e visualizar onde e com que aeronave voar num país com estas dimensões continentais: 

Tem um pilar muito forte da aviação que é escolher a aeronave e essa 

aeronave permite uma malha e dessa malha se tem a estratégia. O número 
de destinos domésticos vem caindo porque as principais empresas aéreas 

têm escolhido cada vez mais aeronaves maiores. Ao escolher aeronaves 

maiores diminui-se cada vez mais o número de destinos atendíveis, não só 
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pela questão da infraestrutura, mas também pela demanda. A AZUL 

aumentou a opção de voos com um tamanho de aeronave menor, mas 

adequado. Porque se tem um determinado mercado é possível atender uma 
demanda com aeronave grande, nesse caso se  faz um voo por dia, mas com 

uma aeronave menor pode-se fazer vários voos por dia. A maior parte das 

conexões ou das rotas (80% aproximadamente) poderiam ser melhor 

atendidas com aeronaves de 120 lugares. Existe uma pequena parte, em 
termos de número de rotas, não em densidade de passageiros, que seria 

melhor atendida com aeronaves maiores, mas a maioria seria melhor 

atendida com aeronaves menores. A AZUL se posicionou, justamente, nessa 
faixa de aeronaves de 45 a 120 lugares, enquanto que a concorrência está 

com aeronaves de 140 a 180 lugares. É uma aeronave muito mais lenta 

então para fazer o percurso de mesma distância, demora mais. Por isso, a 

partir de 500 km ela começa a levar muito tempo para fazer o percurso, e o 
consumo do combustível por assento acaba ficando maior do que um jato, 

que faz o percurso num tempo muito menor. O ótimo do turbo hélice é entre 

100 e 600 km, no máximo, que ela ganha do jato, em termos de custo por 
assento. Ao escolher essa aeronave nas ligações diretas o resultado é de 

multifrequências. Maior número de frequência, melhora a qualidade do 

serviço para o passageiro, porque este tem um maior número de opções, 

consegue ir e voltar no mesmo dia (Diretor de Relações Institucionais da 

AZUL, 03/04/2014).  

 

 

Nesse sentido, a lógica empresarial da AZUL, de diferenciação no mercado em 

relação a TAM e a GOL, pode ser resumida em três pilares bases: 1. nova base de operações; 

2. ligações diretas entre aeroportos não congestionados e; 3. aviões adequados a demanda 

nacional/regional. O resultado do desenvolvimento desses três pilares refletiu diretamente na 

expansão do poder territorial desta companhia aérea, que passou a disputar o mercado de 

forma mais proeminente com as empresas aéreas líderes.  

Nesse sentido, considerando a expansão territorial dos voos realizados pela AZUL 

juntamente com a TRIP (associadas em 2012), no ano de 2008 a companhia aérea tinha 33 

rotas aéreas no Brasil, em 2013 esse número aumentou 100 vezes. Pelo Mapa 05 é possível 

observar que a densidade de voos da AZUL no mercado doméstico é mais compacta que a 

malha da TAM e da GOL. Tal fato reflete em partes as recentes estratégias da AZUL, em 

relação à associação com a TRIP, o que permitiu ampliar consideravelmente sua malha de 

voos doméstica. 
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É nesse sentido que a estratégia de diversificação está diretamente relacionada ao 

crescimento da companhia aérea. De acordo com Britto (2002), na medida em que esta 

estratégia permite superar os limites de seus mercados correntes, possibilita, ao mesmo tempo, 

através da gestão de um conjunto de diversas atividades, ampliar o potencial de acumulação 

que influência na dinâmica do crescimento empresarial. 

A inovação na malha de voos baseada na diversificação, na busca por novos 

nichos de mercado promoveu a consolidação de competências organizacionais da AZUL que 

definiram novas opções estratégicas mais factíveis e, que por sua vez, cooperou para a 

expansão do mercado, que foi acompanhada pelo aumento do número de passageiros que 

passaram a utilizar o serviço de transporte aéreo, ou seja, a iniciativa da companhia aérea de 

ligação entre localidades não atendidas criou mais demanda, geração de tráfego num mercado 

em que consideramos ainda existir um alto potencial de demanda reprimida. 

A combinação estratégica de alguns fatores pode condicionar o crescimento da 

empresa aérea, evidente que como a ação estratégica é temporária, passível de imitação e 

também de superação por outra estratégia, o impacto causado pelas estratégias coerentes 

realizadas pela AZUL não é vitalícia, mas ter desempenhado uma importante definição na 

escolha de suas estratégias de entrada, não se admitindo em seu modelo de negócio uma 

malha de voos ociosa em aeroportos congestionados, possibilitou a dinamização das ações da 

empresa aérea, que gradativamente vem aumentando seu market share no mercado e 

ampliando sua escala territorial de atuação, ou seja, a empresa aérea tem implementado uma 

maior concorrência e competitividade. 

Essa expansão do mercado de atendimento, que territorialmente ampliou-se, tanto 

na escala nacional como regional, foi também resultado da associação com a principal 

empresa aérea regional brasileira, a TRIP Linhas Aéreas. Essa ação estratégica acentua o 

modelo de negócios da AZUL, atuar nacionalmente num país com plena capacidade de 

tráfego, dado, sobretudo sua extensão territorial, o que permite servir diferentes regiões.  

A associação entre as duas companhias aéreas permitiu uma maior aproximação 

das líderes brasileiras, sobretudo em relação ao poder de mercado exercido. Nesses termos, a 

nova marca originada desta estratégia resulta na 3ª maior companhia aérea do setor. 

Conforme Britto (2002), a evolução desses novos fatores institucionais, como por 

exemplo, associações, fusões e aquisições, agrupamentos, absorção etc., é a resposta 

estratégica a esse movimento globalizador da economia, que induz o acirramento da 
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concorrência e da competitividade. Além disso, o autor ainda assevera que esta prática 

representa uma maior penetração em novos mercados e a exploração de novas oportunidades 

de investimento, o que de fato, caracterizou-se com a ligação entre a AZUL e a TRIP, ou seja, 

uma ação inovadora na tomada de decisão do processo de diversificação. Assim, o autor 

destaca que a viabilização desse processo de diversificação se dá dentre demais alternativas, 

por ações como associação, aquisição e/ou fusão, absorção etc., com uma empresa aérea já 

atuante no mercado: 

Essa empresa incorpora a nova unidade a sua estrutura organizacional, 

utilizando-a para incrementar seu nível de especializações e, 
consequentemente, para alargar o horizonte de diversificação que possibilita 

dar continuidade ao seu crescimento (BRITTO, 2002: 336). 

 

A companhia aérea regional TRIP Linhas Aéreas
91

 foi fundada em 1998 e tornou-

se rapidamente uma líder de mercado nesse segmento. Assim como a AZUL, essa empresa 

aérea dinamizou suas operações fora dos aeroportos que são o centro de convergência das 

principais companhias aéreas domésticas, ou seja, Congonhas e Guarulhos/Cumbica
92

.  

A associação entre as duas companhias aéreas permitiu formar a maior malha 

aérea regional da América Latina. Contudo, o principal fato a se considerar nessa estratégia é 

a concentração de voos da nova marca AZUL neste segmento. Conforme Britto (2002) 

quando ocorre esse tipo de operação há uma nítida tendência à elevação da concentração, 

como se pode ver atualmente no mercado aéreo brasileiro. Soma-se a isso o incessante 

interesse da TAM pelo mercado internacional, e as quedas no lucro e no crescimento da 

companhia aérea GOL, agregando com isso, maior valor de mercado a um segmento 

priorizado pela AZUL, ou seja, o doméstico.  

                                                
91 A empresa aérea TRIP Linhas Aéreas iniciou suas operações no setor aéreo com o nome de Transporte Aéreo 

Regional do Interior Paulista, posteriormente alterou sua razão social para TRIP Linhas Aéreas. As operações da 

empresa Transporte Aéreo Regional do Interior Paulista registram início no ano de 1998, sob a administração 

Grupo Caprioli. Em 2006, o Grupo Águia Branca adquiriu 50% das ações do Grupo Caprioli, no que diz respeito 

ao transporte aéreo. Após o capital social da empresa aérea TRIP, ter sido dividido entre o Grupo Caprioli e o 

Grupo Águia Branca, a empresa aérea teve sua frota modernizada, bem como a ampliação do número de aviões 

da empresa aérea. A TRIP atendia 12 Estados da Federação: Amazonas, Distrito Federal, Espírito Santo, Mato 

Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, 

Rondônia e São Paulo. Segundo informações da empresa aérea, a TRIP chegou a atender aproximadamente 80 
cidades brasileiras com voos regulares, que passaram automaticamente para nova marca AZUL. 

92 É importante destacar, que ambas as empresas aéreas possuíam/possuem voos operados nesses dois aeroportos 

brasileiros, mas não se constituem como os principais da malha aérea, sendo que na maioria das vezes, são voos 

de finais de semana.  
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A possibilidade de exploração de tráfego em ligações diretas em mercados de 

média densidade de tráfego constitui-se como uma estratégia conduzida, em grande parte, 

pela "onda" de ações que envolvem a junção/união de empresas. É nesse mérito, sobretudo, 

que o desenvolvimento da nova AZUL interessa, isto é, a associação entre interesses 

semelhantes de companhias aéreas diferentes (porte, capital, investimentos) que conduziu esse 

processo entre as mesmas, promovendo a centralização e a concentração do capital, e seus 

possíveis resultados.  

Compreender a intencionalidade dessa estratégia é crucial para investigar o 

desempenho da AZUL e, assim verificar as formas de transferência ou tomada de controle 

(takeover
93

), o tipo de ação estratégica ocorrido entre essas companhias aéreas, as evidências 

dessa estratégia, a criação de valor à nova companhia aérea e como essa estratégia tem 

definido a concorrência e a competitividade entre as líderes de mercado.  

A estratégia de associação parte da ideia da combinação entre diferentes marcas 

sejam estas do mesmo ramo ou não. No caso da AZUL e da TRIP é importante considerar os 

motivos que geraram essa estratégia. Há diferentes argumentos que sustentam as estratégias 

de associação segundo a literatura específica sobre o tema, contudo ao considerarmos o setor 

aéreo brasileiro, analisado a partir do caso dessas companhias aéreas, temos alguns fatores 

elementares a essa estratégia específica: a lógica econômico-financeira; maximização dos 

lucros; busca de economias de escala e de escopo; efeitos anticompetitivos e busca do poder 

de monopólio (nesse caso, no segmento regional); obtenção de capacidades adicionais e de 

sinergias operacionais; maior expansão territorial, ou seja, exploração de novos nichos de 

mercado (posteriormente visualizando o internacional) e agregação de valor à marca da 

companhia aérea; bem como busca por market share. Contudo, dentre todos estes fatores, a 

centralização do capital prevalece ao nosso objetivo. 

Tomamos as análises de Lencioni (2014) para compreender como o processo de 

centralização do capital pode ocorrer baseando-se em três ocorrências estratégicas no setor de 

transporte aéreo brasileiro. A autora identifica três formas clássicas de centralização do 

capital, que podem ser visualizadas na Figura 03.  

 

                                                
93Takeover ou Take Over Bid: Expressão em inglês que significa "oferta pública de compra" de uma empresa ou 
de suas ações. Muitas vezes, alguém interessado na aquisição de uma empresa faz uma oferta desse tipo, 

dispondo-se a pagar, pelas respectivas ações, cotações bem mais altas do que as determinadas pelo mercado, o 

que torna a justificativa de uma eventual recusa por parte dos dirigentes da empresa a ser adquirida um processo 

bastante complicado. O processo também se denominada "aquisição hostil" (SANDRONI, 2005: 813). 
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Figura 03: Formas de centralização do capital  

 

Fonte: LENCIONI, (2014: 35). 

 

Corroboramos com a autora sobre estas três formas clássicas que definem de 

maneira sistemática que a concorrência entre as empresas impulsiona a centralização do 

capital e a configuração da organização dos capitais, que conforme a autora explica: "trata, 

sem dúvida, de uma forma agressiva de conquista de mercados e se constitui como elemento 

central da reestruturação capitalista das décadas finais do século XX" (LENCIONI, 2014: 35). 

Destacamos essas formas clássicas de centralização do capital a partir do caso da 

AZUL e da TRIP. A ação desenvolvida pelas companhias aéreas é considerada por nós como 

um caso de associação, uma vez que a AZUL associou-se a TRIP e as operações de ambas 

passaram a ser designadas pela AZUL. Não existe mais a empresa aérea TRIP, ou seja, um 

passageiro não compra mais seu bilhete pelo site da TRIP, os voos dessa companhia aérea 

foram associados à malha aérea da AZUL
94

. 

                                                
94 De acordo com informações da companhia aérea AZUL, a nova identidade visual foi criada, trazendo 

elementos da TRIP que preservam o legado desta marca no novo logotipo. As principais mudanças que 

simbolizam a união entre as duas companhias aéreas são: a letra "U" na palavra "AZUL" passa a ser grafada em 

tons contrastantes com as letras "A", "Z" e "L", de forma a evocar a logotipia atual da TRIP, onde a letra "I" é 

grafada em tonalidades distintas das letras "T", "R" e "P"; além de remeter ao logo da TRIP, a letra "U" 

destacada em outra tonalidade simboliza a "união" das duas; as expressões "Linhas Aéreas Brasileiras" e 
"Brazilian Airlines", que hoje fazem parte da marca, deixam de existir, uma vez que a empresa já se consolidou 

como uma companhia aérea e brasileira; - as duas empresas aéreas passam a incorporar uma assinatura e um selo 

alusivo ao momento de integração nos aviões, cujo tema é “AZUL e TRIP: juntas pelo Brasil." (Disponível em: 

http://www.voeAZUL.com.br/AZUL-e-trip/nova-marca. Acesso em: 26/08/2013). 
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Do ponto de vista da legislação brasileira (Lei nº 6.404 de 15 de Dezembro de 

1976) que define a sociedade por ações, há três operações ao processo de junção ou união 

entre empresas: incorporação, fusão e cisão.  

Art. 227. A incorporação (absorção) é a operação pela qual uma ou mais sociedades são 

absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações. 

Art. 228. A fusão é a operação pela qual se unem duas ou mais sociedades para formar 

sociedade nova, que lhes sucederá em todos os direitos e obrigações. 

Art. 229. A cisão é a operação pela qual a companhia transfere parcelas do seu patrimônio 

para uma ou mais sociedades, constituídas para esse fim ou já existentes, extinguindo-se a 

companhia cindida, se houver versão de todo o seu patrimônio, ou dividindo-se o seu capital, 

se parcial a versão. 

Embora existam distinções entre cada operação segundo as explicações 

normativas, o que ocorre é a generalização do termo fusão para todo processo de junção ou 

união entre empresas.  Ou seja, o termo genérico usado para a ação estratégica desenvolvida 

pelas empresas aéreas AZUL e TRIP foi amplamente divulgado como uma operação de fusão. 

Em 2013, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou a operação 

realizada entre as duas companhias aéreas como uma fusão
95

. 

Com a associação entre as companhias aéreas, os acionistas da TRIP ficaram com 

1/3 da nova holding (mesmo não existindo mais como uma empresa aérea) e a AZUL ficou 

com 2/3, sendo que não houve aporte ou saída de capital.  

O que ocorreu na prática foi a eliminação do nome comercial da marca TRIP (o 

que também é denominado de nome fantasia). A TRIP deixou de existir enquanto empresa, 

mas não se criou outra companhia a partir dessa associação, pois a AZUL continua existindo 

enquanto marca AZUL Linhas Aéreas Brasileiras, agora com maior magnitude do seu capital, 

o que nos leva a entender que a lógica de interesse dessa estratégia de associação, não se 

caracteriza apenas pelo processo de centralização do capital, também se caracteriza como uma 

concentração de capital, já que alterou a magnitude do capital da nova empresa aérea, por 

meio da junção de equipamentos, de expansão da malha de voos etc..  

                                                
95 Essa ação estratégica recebeu o aval do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) na sessão de 
julgamento de (06/03/2013). A operação (Ato de Concentração nº 08700.004155/2012-81) foi considerada pró-

competitiva pelo Tribunal do Cade já que, juntas, AZUL e TRIP têm melhores condições de concorrer com as 

líderes do mercado nacional de aviação civil, TAM e GOL (Disponível em: http://www.cade.gov.br. Acesso em: 

15/05/2013).  
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Mediante a nova configuração estrutural da marca, definiu-se que AZUL seria 

mantida como identidade visual da companhia aérea. Isso mostra que a associação entre duas 

empresas aéreas garante mais do que a união entre dois oponentes, há também a eliminação 

abrupta de um concorrente e de um competidor do mercado. A AZUL mediante uma 

eloquente estratégia redirecionou a lógica de mercado a seu favor criando uma vantagem 

competitiva, que até o momento se mostrou favorável ao seu market share, ou seja, ampliou 

seu poder territorial a partir da associação com a TRIP. 

Ainda que legislativamente todos os trâmites ocorram em consonância com o 

Cade, na prática o que ocorre é a extinção de uma companhia aérea que representava a 

principal empresa aérea em voos regionais da América do Sul. E essa eliminação se dá 

primeiramente por acordos que acabam, por fim, aglutinando opositores que ao se associarem 

desmistificam a essencialidade da dinâmica concorrencial e competitiva, entre grandes, 

médias e pequenas companhias aéreas e inviabiliza o desenvolvimento do segmento regional 

por empresas aéreas tipicamente regionais. 

Contudo, há outra interpretação que compreende essa estratégia como um fator 

positivo ao setor aéreo brasileiro, qual seja: a diluição do duopólio existente nesse setor. A 

associação entre a AZUL e a TRIP é gerida como uma ameaça à lógica de mercado 

concentrada, compactada e delimitada pela TAM e pela GOL no mercado doméstico.  

Mas se por um lado, dilui o duopólio, por outro; apenas intensificou a 

concentração no mercado, que agora é dominado por três empresas aéreas. Essa concentração 

admitida genericamente como um processo fusão é preconizada por Britto (2002: 341) que 

considera "esse tipo de operação resulta numa tendência à elevação do grau de concentração, 

acirramento da concorrência e impõe uma revisão das estratégias das demais empresas". 

Em tese, temos que a AZUL conseguiu inserir-se num mercado altamente 

controlado. Essa inserção se deu por escolhas estratégicas e oportunas ao momento e ao setor, 

mas principalmente ocorreu porque a AZUL era potencialmente capitalizada para empreender 

estratégias diferenciadas e, ao mesmo tempo, assegurar sua permanência no mercado. Dentre 

essas estratégias sistematizamos as principais, relacionando seus objetivos e resultados, 

conforme segue no Quadro 5: 

 

 

 

http://www.cade.gov.br/
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Quadro 05: Sistematização das principais estratégias da companhia AZUL Linhas Aéreas Brasileiras 

Diferenciação 

da escala de 

atuação 

Territorial 

A proposta de dinamizar o segmento regional brasileiro fez com a AZUL promovesse uma 
proposta inovadora no mercado aéreo brasileiro, uma vez que, embora seja um segmento 

em expansão e carente de investimentos, as companhias aéreas principais do setor não 

exploravam esse segmento, que após a proposta da AZUL obteve maior interesse tanto das 

companhias aéreas como do Governo. Essa estratégia busca promover o aumento da 

movimentação de executivos fora do eixo Rio-São Paulo, partindo e voltando para cidades 

de origem no mesmo dia. 

Inovação da 

base de 

operações 

O Aeroporto de Viracopos em Campinas, cidade base de suas operações no Brasil é o 

principal trunfo estratégico da companhia aérea AZUL. A iniciativa de ter como principal 

base de operações um aeroporto subutilizado pelas demais companhias aéreas, soma-se a 

proposta estratégica da AZUL de ligar centros urbanos ainda não congestionados em 

relação à movimentação nos aeroportos. A centralização de voos com origem em 

Viracopos fez com que as ações da companhia aérea orientassem não apenas a disputa 
empresarial, mas também fomentasse uma maior disputa entre os aeroportos, sobretudo 

com Congonhas e Guarulhos/Cumbica. Essa estratégia ter permitido a AZUL uma 

significativa malha de voos, uma vez que o Aeroporto de Viracopos não possuía um 

grande número de rotas realizadas pelas outras companhias aéreas, o que tem permite à 

companhia aérea rotas de monopólio. 

Escolha 

estratégica da 

frota de 

aviões 

A escolha da frota de aeronave foi relevante no portfólio de estratégias da AZUL. Definiu-

se que a frota seria unificada e condizente com a malha de voos que a companhia aérea 

pretendia desenvolver. Esta escolha foi determinante sobre o que a empresa aérea faria, 

justamente porque o custo por assento/quilômetro de cada aeronave é muito diferente. 

Com isso, a AZUL conseguir aumentar a opção de voos com um tamanho de aeronave 

menor e adequado ao segmento regional. A AZUL diferentemente das rivais optou por 

aviões Embraer de 45 a 120 lugares, ao escolher essa aeronave nas ligações diretas foi 
possível ampliar suas frequências e definir deu poder de mercado territorialmente. 

Participação 

do capital 

estrangeiro 

Embora, a legislação brasileira limite a participação do capital externo em 20% na aviação 

comercial brasileira, a entrada da AZUL no mercado brasileiro marca a maior presença 

estrangeira no setor, tendo como proprietário da empresa aérea, o empresário David 

Neeleman, que possui nacionalidade brasileira. Essa participação estrangeira revela ainda 

a experiência do empresário que ficou famoso por ter fundado duas das maiores e mais 

lucrativas empresas aéreas seguidoras do conceito low cost/low fare na América do Norte 

– a americana JETBLUE e a canadense WESTJET, trazendo know how a gestão da AZUL. 

Publicidade Com o objetivo de dinamizar o segmento regional, a AZUL desde sua criação centralizou 

suas estratégias de publicidade nesse mercado. A imagem da empresa aérea foi 

diretamente associada às cidades de porte médio, sendo que as suas ações eram 

direcionadas nesse sentido. Com isso se promoveu uma maior rivalidade também entre os 

aeroportos dessas cidades e, sobretudo a AZUL insistia na rivalidade entre os aeroportos 

de Congonhas e Guarulhos/Cumbica em relação a Viracopos. Além disso, a estratégia de 
publicidade estava relacionada ao preço e ao número de operações que as empresas aéreas 

realizam nesses aeroportos, que se davam por ligações diretas. 

Diversificação 

nas ligações 

aéreas  

Além de investir em ligações entre pontos não explorados ou pouco explorados pela TAM 

e pela GOL, a AZUL optou pela ligações diretas entre diferentes pontos do território 

brasileiro, extinguindo as escalas e conexões em ligações que as 

concorrentes/competidoras realizam. Com isso aumentou a competitividade com as 

demais companhias aéreas, tanto em relação à malha, ao horário e ao número de 

frequências por dia.  

Associação A associação com a principal companhia aérea regional do país confirmou o modelo de 

negócios da AZUL, atuar nacionalmente num país com plena capacidade de tráfego. Essa 

estratégia foi fundamental como forma de excluir seu principal concorrente do mercado e, 

ao mesmo tempo, centralizar e concentrar capital, uma vez que ampliou ainda mais o 

número de ligações aéreas da companhia e acentuou a maior competitividade com a TAM 
e a GOL, esta estratégia permitiu um maior market share. 

Fonte: Elaboração da autora, 2014. 
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Em relação ao mercado internacional, a AZUL tem iniciado algumas ações nesse 

segmento, embora ainda incipientes. A empresa aérea já possui acordos interlines
96

 com 

companhias aéreas estrangeiras, tais como: TAP, UNITED, ETHIAD e LUFTHANSA. 

Conforme relatado em entrevista com o Diretor de Relações Institucionais, o interesse da 

empresa aérea em se inserir no mercado internacional está relacionado a uma estratégia 

financeira, qual seja: a abertura das ações da companhia aérea. Essa relação se dá como forma 

de reforçar o "caixa" da empresa aérea, e com isso atrair o interesse de companhias aéreas 

internacionais, tanto para firmar acordos, como para a participação em um sistema de aliança 

global e reforçar a estratégia de capilaridade da companhia aérea, ou seja, imprimir a marca 

da empresa aérea em demais localidades. 

A AZUL, hoje está nesse primeiro estágio, o interline, essa fase permite a 

empresa buscar um primeiro relacionamento com companhias aéreas estrangeiras já 

consolidadas no mercado, usando a capilaridade que possui no Brasil para atrair o interesse 

dessas empresas aéreas internacionais e, ao mesmo tempo, usar a capilaridade de pontos de 

vendas que estas possuem para vender o estoque de passagens no Brasil.  

Frente aos desafios que impõe essa nova estrutura organizacional do setor, 

observa-se que as mudanças direcionam o estabelecimento de um novo padrão concorrencial 

e competitivo que começa a revelar um novo posicionamento estratégico das grandes 

companhias aéreas que por anos tiveram alicerçados seu domínio territorial em aeroportos 

tradicionais da rede aeroportuária brasileira.  

Em geral, a entrada da AZUL e a associação com a TRIP marcam uma 

reorganização da concorrência e da competitividade no setor aéreo do país e redefine a 

tendência das estratégias das grandes empresas aéreas nos diferentes segmentos. Nesse 

sentido, a AZUL, assim como a TAM no passado, vem crescendo no mercado regional, 

relegado por vezes pelas grandes empresas aéreas e que de forma marginal sobra para 

companhias aéreas de menor porte, que cumprem um papel estratégico junto às companhias 

aéreas líderes: alimentar seus hubs principais, mediante estratégias de cooperação. Nessa 

                                                
96 Os acordos interlines caracterizam-se pela venda de passagem entre diferentes empresas aéreas que possuem 

um acordo, isto é, uma empresa aérea vende a passagem da outra. As alianças entre as companhias aéreas se dão 

por um caminho que podemos considerar como um processo de alinhamento da conduta das empresas aéreas até 

atingir um estágio de eficiência capaz de permitir suas inserção num sistema de aliança global. O primeiro passo 
é o interline; o segundo é o codeshare, quando as empresas aéreas têm voos compartilhados. Depois existem 

pequenas participações no capital de outra empresa aérea, a exemplo do percentual que a Delta detém da GOL; e 

o último é o joint venture. Esse é um caminho natural de conhecimento, de alinhamento de culturas. 
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lógica, a AZUL se diferencia e impõe novamente uma redefinição no segmento regional, que 

em partes, influi na atuação das pequenas e médias companhias aéreas, perpetuando a 

concentração de mercado. Em síntese, o que se assiste atualmente é o início de um novo 

cenário, reestruturado em razão da própria dinâmica empresarial que tem alterado a dinâmica 

territorial e vice-versa. 

 

2.5. Voando baixo: o segmento aéreo regional  

Dentre os segmentos relacionados à aviação comercial, temos: o internacional, 

nacional e o regional. Essas diferentes escalas influenciam consideravelmente na dinâmica 

empresarial das companhias aéreas, contudo os mecanismos que justapõem territorialmente 

essas escalas reproduzem uma lógica que não mais as diferenciam, mas as tornam 

complementares e isso implica diretamente nas estratégias das companhias aéreas para se ter 

cada vez mais um maior domínio territorial nas diferentes escalas. 

Não há na teoria uma definição para cada empresa aérea, se regional ou nacional, 

mas na prática suas próprias malhas, a atuação territorial, a expansão do seu poder de mercado 

as caracterizam. Um caso peculiar no setor aéreo brasileiro é o segmento regional, que no 

âmbito da dinâmica de mercado define-se pelas ligações, teoricamente, de menor potencial de 

tráfego e, que geralmente são realizadas por companhias aéreas de médio e pequeno porte. 

 Desse modo, a importância da aviação regional e das empresas aéreas regionais 

brasileiras é relativizada quando se considera a extensão do mercado. Estas empresas aéreas e 

suas estratégias podem não ser impactantes em termos de reprodução do capital, mas sua 

importância em relação à integração territorial e a articulação com as grandes companhias 

aéreas do país são tão decisivas quanto qualquer outra estratégia de mercado e se colocam 

como elementos intrínsecos à dinâmica empresarial do setor em termos de atuação 

direta/indireta nas diferentes escalas.  

Portanto, quando tratamos das escalas territoriais no setor de transporte aéreo 

brasileiro, é necessário compreender que não há uma relação hierárquica de importância em 

termos territoriais (pelo menos na teoria), mas sim em relação ao poder de reprodução 

capitalista que as companhias aéreas têm e que, sistematicamente, subordina uma empresa 

aérea a outra e também uma escala a outra. 

Barat (2008) corrobora que há um aspecto importante a ser ressaltado sobre a 

aviação comercial no Brasil. O autor destaca que existem hoje, vários tipos de aviação 
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comercial regional
97

 que devem ser contemplados por uma política pública abrangente. Nesse 

mérito, compreende que a aviação regional é guiada pelo mercado e pelas oportunidades 

surgidas com o deslocamento da fronteira econômica e com os novos polos e clusters de 

especializações produtivas; considerando ainda a importância da aviação regional de 

atendimento às necessidades de âmbito estadual ou de pequenas regiões, também movida pelo 

mercado, mas necessitando de algum apoio ou estímulo, principalmente em termos de 

infraestruturas; por fim, o autor cita a aviação regional amazônica ou de atendimento às 

regiões remotas e carentes, que precisam de grau bem maior de apoio e, mesmo, de subsídio 

etc..  

Oliveira e Silva (2008) destacam que a aviação comercial regional tem como 

fundamento ao menos quatro critérios possíveis para definir este segmento: demarcação com 

base na companhia aérea; demarcação com base na aeronave; demarcação com base nos 

aeroportos e demarcação com base na ligação aérea.  

Bettini (2007: 48), por sua vez, salienta que teoricamente se atribui à aviação 

regional a atividade explorada de maneira regular que, simplificadamente, utiliza aviões de 

capacidade inferior a 100 passageiros e as utiliza em ligações com cidades que possuam 

densidade de tráfego reduzida. Nessa análise, o autor ainda ressalta uma importante 

característica do setor aéreo brasileiro, qual seja: dificuldade de se definir o transporte aéreo 

regional, dada sua complexidade em relação ao conceito, que quando tomado na prática 

apresenta-se difuso, o que se coloca como obstáculo à proposta de um modelo de organização 

industrial que represente o setor. 

Ainda que não se possa atribuir uma definição precisa para este segmento 

consideramos que aviação regional tem como finalidade a interconexão por diversos motivos 

econômicos, empresariais, de lazer, familiares, de saúde entre outras, que são ligações que 

empreendem um importante elo de comunicação rápida que estão presentes em diferentes 

regiões. 

Este segmento tem apresentado uma dinâmica ascendente tanto em termos de 

grandes cidades servidas, como em relação ao número de passageiros transportados. Segundo 

                                                
97 De acordo com os estudos do BNDES (2002) sobre a aviação comercial brasileira o termo "Aviação Regional" 
apresentou significado específico somente no período 1975-1999 quando havia uma política específica de 

diferenciação. No entanto, a utilização desse termo no decorrer da história da aviação comercial brasileira tem 

como objetivo fazer referência ao transporte aéreo que interliga localidades interioranas e estas com centros 

urbanos e/ou capitais. 
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os estudos de previsibilidade da Global Market Forecast (GMF)
98

 o mercado de voos 

regionais no Brasil será o quarto maior do mundo em 2030, atrás dos Estados Unidos, China e 

a Índia pelo cálculo de passageiro quilômetro pago transportado (RPK, na sigla em inglês).  

De acordo com Barat (2008), na última década abriram-se novos nichos de 

mercado e com isso a ampliação das escalas territoriais de atuação das companhias aéreas, 

assim como o aumento da demanda contribuíram para que o setor apresentasse ganhos 

inquestionáveis, tanto para as empresas aéreas, quanto para os consumidores. Neste sentido, o 

autor ainda destaca que o Brasil tornou-se um dos países emergentes com maior potencial de 

desenvolvimento do transporte aéreo, em virtude de uma conjugação favorável de fatores: 1) 

dimensão continental do território; 2) alta mobilidade geográfica e social da sua população; 3) 

acelerado deslocamento das fronteiras econômicas; 4) inserção competitiva nos mercados 

globais em vasta gama de bens e serviços; 5) estabilidade monetária no longo prazo e o 

consequente aumento persistente do poder aquisitivo dos consumidores. Nesse sentido, 

destaca-se que: 

O que torna o país atraente para investimentos no setor é o fato de a pujança 
do mercado brasileiro abranger, praticamente da mesma forma, o transporte 

aéreo em todos os seus níveis, ou seja, internacional, doméstico, regional, táxi 

aéreo, assim como as aviações geral e executiva (BARAT, 2008: 48). 

 

Mesmo considerando o atual crescimento do segmento regional, segundo a 

Associação Brasileira das Empresas de Transporte Aéreo Regional (Abetar), na atualidade a 

aviação regional tem o menor número de companhias aéreas e a mais tímida contribuição para 

o setor aéreo em toda a sua história. O número de cidades atendidas pelo setor aéreo no país 

também encolheu, de cerca de 400, nos anos 1960, para 122 cidades. Destaca-se ainda que as 

empresas aéreas regionais responderam, no ano de 2012, por 0,68% da demanda doméstica, 

comparado ao fim de 2006, ano em que existiam 13 empresas aéreas de pequeno porte, que 

representavam 2,61% do mercado.   

Apesar das contradições entre as expectativas de crescimento e os números atuais 

apresentados pelo segmento regional, o que nos interessa é a especificidade da atual função do 

segmento regional para a aviação comercial brasileira, ou mais propriamente, a importância 

das companhias aéreas regionais brasileiras na lógica da dinâmica do capital e do território. 

                                                
98 Informações disponíveis em "Brasil será 4º mercado mundial de voos regionais em 2030". Disponível em: 

http://exame.abril.com.br/. Acesso em 15/04/2013. 

http://exame.com/topicos/brasil
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Em outras palavras, como e onde estas empresas aéreas têm atuado e de que forma as mesmas 

tem se mantido no setor. 

Ao nos concentrarmos nessa indagação, nos deparamos com a principal função 

definida pela atuação das companhias aéreas regionais no país. Primeiramente, para além de 

estarem inclusas nas estratégias das grandes companhias aéreas brasileiras, as regionais 

possuem uma dinâmica própria que é intrínseca ao segmento que operam, ou seja, cumprem 

uma função de ligar pequenas/médias cidades que possuem reduzida demanda, cumprem em 

alguns casos a função de interligar localidades de difícil acesso e que muitas vezes só tem o 

transporte aéreo como alternativa de deslocamento, outras vezes são companhias aéreas que 

atuam na região concentrada do país, que apesar de ter menor poder de mercado que as 

grandes, conseguem operar algumas poucas rotas nos principais aeroportos do país etc.. 

Contudo, o que nos compele a examinar a atuação dessas empresas aéreas é a função de 

articulação estratégica com as grandes companhias aéreas, que na maioria das vezes se dá pela 

estratégia de cooperação. 

Nessa perspectiva, a dinâmica do capital é empreendida de forma que as líderes 

do mercado centralizam suas operações nos principais aeroportos do país, ou seja, naqueles 

aeroportos de maior rentabilidade, onde há uma maior demanda de passageiros. No entanto, 

uma vez que as escalas territoriais são complementares, ou seja, não há passageiros somente 

entre os principais aeroportos do país, as companhias aéreas regionais cumprem uma função 

estratégica, servem de alimentadoras das linhas principais das grandes companhias aéreas, 

sobretudo para a TAM e a GOL. Em outras palavras, essa lógica de mercado ocorre porque os 

passageiros provêm de diferentes regiões brasileiras e utilizam a aviação regional para seus 

deslocamentos até os principais e maiores aeroportos do país, com a finalidade de realizar 

uma viagem nacional ou internacional. 

Servir de "alimentadoras" das ligações mais lucrativas das grandes companhias 

aéreas seria natural, se não fosse o poder que as grandes exercem sobre estas companhias 

aéreas regionais. A exemplo do caso da compra da PANTANAL pela TAM, da WEBJET pela 

GOL, as companhias aéreas regionais primeiramente firmam acordos com as grandes, até que 

estas compram, absorvem, fundem-se as estas regionais, eliminando-as do mercado. Essa 

primeira ação empresarial das grandes companhias aéreas brasileiras em relação às regionais 

se realiza pela estratégia de cooperação. 

Nas entrevistas com as grandes companhias aéreas do mercado de transporte aéreo 

brasileiro, o que se pode observar é que há um consenso nítido e tipicamente capitalista sobre 
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a função de alimentadoras que as regionais cumprem, é unânime que o papel subserviente das 

empresas aéreas regionais às grandes companhias aéreas brasileiras, considerando, nesse caso, 

a minimização e, por vezes a ausência de concorrência com as líderes do setor se trata de uma 

escolha de negócios dessas companhias aéreas. 

No caso das empresas aéreas regionais, crescer num mercado concentrado por 

grandes empresas aéreas, não se trata propriamente de uma escolha, mas sim de uma opção de 

negócios, que nesse caso, tende a ser a única opção, isto é, servir as linhas troncais das 

principais companhias aéreas. 

Ainda de acordo com as entrevistas, as estratégias de cooperação são destacadas 

como uma forma das regionais sobreviverem nesse mercado, considerando que essas 

estratégias são mais benéficas às companhias aéreas menores do que às maiores. Em 

entrevista nos foi relatado que: as companhias aéreas regionais optam por essas estratégias de 

cooperação, pois com isso conseguem voar nas asas das grandes companhias aéreas. 

Em suma, independente dos benefícios advindos da cooperação tantos às 

regionais, quanto às líderes, o que se pode reter é que assim como no caso dos sistemas de 

alianças globais, a estratégia de cooperação é uma forma de criar musculatura para gerar o 

fluxo de passageiros e aumentar capilaridade das companhias aéreas, contudo, é óbvio que 

tanto essa musculatura quanto a maior capilaridade são diretamente convertidos às grandes 

empresas aéreas do setor. 

Vale destacar que a AZUL é uma particularidade até o momento no setor, já que 

sua proposta de dinamização do segmento regional tem permitido a esta companhia aérea uma 

vantagem competitiva frente às líderes, ou seja, a companhia aérea tem expandido suas 

ligações aéreas regionalmente e, ao mesmo tempo, vem definindo sua malha aérea 

nacionalmente, isto é, em ligações onde se centralizam as operações da TAM e da GOL. 

Portanto, a companhia aérea deixa de utilizar a estratégia de cooperação, porque efetua 

individualmente o papel realizado pelas companhias aéreas regionais (em ligações de menor 

tráfego) e pelas grandes empresas aéreas (em rotas de tráfego constante), intensificando a 

concorrência e a competitividade nos dois sentidos, isto é, com as regionais e com as líderes 

nacionais. 

Essa ação estratégica da AZUL de atuar regional e nacionalmente isolada, sem 

acordos com outras empresas aéreas, emerge de duas maneiras: 1.) a companhia aérea 

consegue realizar sozinha o que a TAM e a GOL realizam conjuntamente, promovendo, por 

um lado, uma maior competitividade com estas empresas aéreas, e por outro, expandindo sua 
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malha territorialmente; 2.) ao focar o segmento regional, esta empresa aérea por ser 

potencialmente capitalizada concorre com companhias aéreas de pequena expressão no 

mercado, que como já foi salientado, possuem um poder de mercado e uma dinâmica 

territorial totalmente limitadas, o que reverte para a AZUL passageiros tanto regionais, como 

nacionais, isto é, sua ação estratégia é retro-alimentadora, diferente da TAM e da GOL que 

utilizam as regionais para alimentar seus hubs principais. 

Ainda que as empresas aéreas líderes atraiam grande parte da fluidez aérea 

regional seja atuando em parcerias ou isoladamente, as companhias aéreas regionais tem se 

desenvolvido à margem desse mercado concentrado pelas empresas aéreas capitalizadas e 

centralizadas nos principais aeroportos do país. Dentre estas companhias aéreas regionais
99

 

até o ano de 2012 tínhamos um mercado mais competitivo entre essas regionais, uma vez que 

existiam ainda TRIP, PANTANAL, WEBJET etc., esse cenário mais disputado atendia um 

maior número de localidades, na medida em que estas companhias aéreas foram compradas, 

adquiridas e fundidas, o número de localidades atendidas diminuiu. Segundo dados da Anac, 

em 2011 as empresas aéreas atendiam 345 localidades, em 2012 esse número foi de 280.  

Como já mencionado, em razão dessa indistinção jurídica entre empresas aéreas 

TAM, GOL e AZUL operam em diferentes escalas territoriais de atuação, o que 

consequentemente gera a principal estratégia de mercado que justifica nossa hipótese, qual 

seja: concorrência e competitividade aliadas à cooperação: 

                                                
99 Ainda que não possamos designá-las como regionais, em razão da indistinção, estas não possuem o mesmo 

padrão e porte de operações da TAM, da GOL e da AZUL. Contudo, vale ressaltar o crescimento que uma 

dessas empresas aéreas regionais vem obtendo nos últimos anos, trata-se da AVIANCA. Como não há uma 

designação específica para cada tipo de empresa aérea, optamos por classificar esta companhia aérea como 

regional, devido ser uma empresa aérea de porte não compatível com as líderes do mercado aéreo brasileiro. 

Contudo, destacamos que esta companhia aérea, antigamente designada como OCEANAIR, atende o mercado 

aéreo brasileiro operando voos em 24 aeroportos, com mais de 170 voos diários. Em 2013, a companhia aérea 
transportou 6,2 milhões de passageiros, e a expectativa é transportar 7,4 milhões em 2014. Segundo informações 

da Abear entre os anos de 2008 e 2012, a empresa aérea triplicou suas operações, seu faturamento e sua 

participação no mercado doméstico. Atingiu a expressiva marca de 84% de crescimento em 2012. Esta 

companhia aérea se diferencia das demais regionais, pois embora ofereça voos regionais, sua lógica empresarial 

se destaca pelo atendimento nos aeroportos mais movimentados do país, sobretudo em uma das principais rotas 

brasileira, a que liga Congonhas-Santos Dumont, na qual a companhia aérea tem participação de 

aproximadamente 27%, sendo que sua participação no total do mercado doméstico brasileiro é de 

aproximadamente 5%. A companhia aérea AVIANCA pertecente ao Synergy Group, que mantém o controle de 

demais empresas aéreas do ramo como: AVIANCA TACA, AEROVIP e AEROGAL. Há especulações de que a 

companhia aérea fará parte, em 2014, do sistema de aliança global STAR ALLIANCE, conforme informações da 

própria empresa aérea. De acordo com entrevista realizada com o Presidente da Abear, o mercado aéreo 

brasileiro não possui mais três empresas aéreas disputando o mercado aéreo brasileiro, de acordo com a 
metodologia de análise de dados da Abear, o percentual de 8 pontos da AVIANCA no mercado aéreo brasileiro, 

enquadra esta empresa aérea entre as principais companhias aéreas domésticas da atualidade. 

 

  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Synergy_Group
http://pt.wikipedia.org/wiki/AviancaTaca
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aerogal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Star_Alliance
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Se juridicamente a distinção entre empresas aéreas de transporte aéreo 

regional e de transporte aéreo nacional deixou de existir, na prática, a 

extinção desse conceito é impossível. Linha aérea regional continua sendo 
aquela que interliga o aeroporto de uma cidade de pequeno e médio porte 

com outro de onde partem vôos domésticos nacionais, que por sua vez 

interligam cidades de grande porte. Ou seja, trata-se de uma hierarquização 

inevitável do transporte aéreo regular, em razão, de um lado, da própria 
hierarquia do sistema de cidades e da rede de aeroportos e, de outro, da 

evolução tecnológica e concepção das aeronaves, em termos de capacidade, 

velocidade e necessidades de apoio das infra-estruturas aeroportuária e 
aeronáutica (BARAT, 2008: 50). 

 

Concordamos com o autor, uma vez que a correspondência que se faz do setor 

aéreo regional na teoria ou na legislação não se pode vincular e tomar como certo em termos 

práticos, pelo menos nesse caso. O que se nota atualmente é que as companhias aéreas que 

possuem um perfil regional, ou seja, aquelas que atuam em uma determinada região, estas não 

operam voos nacionais e, menos ainda, voos internacionais. Porém, o contrário é natural, a 

TAM e a GOL operam em mercados regionais, naquelas ligações de baixa à média densidade 

de fluxos, seja diretamente mediante a oferta de voos com equipamentos próprios ou por meio 

de estratégias de cooperação (como por exemplo, por interlines ou codeshare) com 

companhias aéreas regionais, caracterizando a cooperação, mas também essa ação reverte-se 

na própria concorrência e na competitividade. 

Esse mecanismo pode ser explicado pela ação posterior à estratégia de 

cooperação, ou seja, pelas formas clássicas de centralização do capital. Quando a vantagem 

competitiva de se ter um acordo de cooperação em determinadas rotas com empresas aéreas 

regionais se torna exequivelmente compensador, a ação estratégica posterior é a compra, a 

associação ou a fusão, o que torna essas grandes companhias aéreas mais fortes para concorrer 

e competir tanto regional quanto nacionalmente, pois estas conseguem ampliar seu poder de 

atuação territorial na medida em que promovem a centralização do capital.  

A atual tendência de flexibilizar o mercado é resultado de um panorama global, 

em outras palavras, essa propensão a desenvolver estratégias de cooperação entre companhias 

aéreas que prestam um mesmo serviço é comumente uma ação promovida pelas grandes 

empresas aéreas internacionais que, por exemplo, se associam por meio de alianças, acordos, 

agrupamentos etc., daí observar que as estratégias tem um alcance multiescalar. Internacional, 

nacional ou regionalmente as diferentes companhias aéreas aderem a essa tendência 

estratégica de cooperar. Nesse âmbito, Pons e Reynés (2004) asseveram que:  
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Las compañías aéreas se han embarcado en procesos de concentración 

empresarial, mediante la fusión corporativa, adquisición o alianzas entre 

ellas, tendentes a racionalizar y reorganizar los servicios y intercambiar áreas 
de influencia en los mercados

100
 (PONS; REYNÉS, 2004: 184). 

 

Para Coutinho e Ferraz (1994), a emergência de novas formas de concorrência e 

competitividade entre as empresas aéreas, por meio da proliferação de redes de cooperação, 

alianças tecnológicas e outras alianças, sintetizam perfeitamente a dimensão sistêmica da 

concorrência e da competitividade entre as empresas aéreas brasileiras no momento atual. 

Assim, num primeiro momento essas ações correspondem ao compartilhamento de voos e/ou 

a alimentação das linhas de maior densidade (que são mais lucrativas) e que, em geral, 

pertencem às grandes companhias aéreas, contudo, posteriormente, o que se tem observado é 

que esses acordos/parcerias ou como definimos cooperação tem promovido um processo de 

centralização e concentração do capital, compelindo estas empresas aéreas regionais e 

fazendo com que o mercado torne-se cada vez mais concentrado e com um menor número de 

empresas aéreas. 

É importante destacar o que promove essa estratégia de cooperação entre 

diferentes companhias aéreas e em diferentes escalas. Não é contingente que esse processo 

tenha criado "asas" suficientes para sobrevoar todo o território nacional. Embora as lógicas de 

mercado movimentem uma ação invólucra às tendências e interesses privados, há uma 

questão essencial a se analisar, qual seja: a razão que determina essa estratégia mediante as 

imposições capitalistas dessa lógica de mercado. 

Na busca por compreender as razões que incidem sobre a estratégia de cooperação 

no segmento regional, tem-se uma questão primordial a se apresentar: o que caracteriza a 

necessidade de articular a cooperação no segmento regional brasileiro?  

Dois pontos precisam ser destoados para se compreender essa lógica de 

necessidade: ou se permanece no mercado mediante acordos com as principais companhias 

aéreas e com a função de servir às linhas das mesmas, mas com a garantia de menor 

concorrência; ou se permanece nesse mercado servindo um baixo número de localidades e 

mediante uma acirrada concorrência. Não sendo potencialmente capitalizada, é bastante 

oportuno que a segunda opção seja desprezada em relação a primeira. 

                                                
100 "As companhias aéreas iniciaram processos de concentração empresarial, por fusão corporativa, aquisição 

ou alianças entre elas, tendentes a racionalizar e reorganizar os serviços e trocar áreas de influência dos 

mercados" (Tradução nossa). 
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Bettini (2007: 48) destaca a necessidade de um modelo de organização industrial 

que represente o setor, mas o autor revela que o segmento regional se manifesta pelas suas 

contradições.  

A aviação regional parece reunir elementos dúbios, se trata de um mercado 

altamente contestável por empresas aéreas entrantes potenciais; porém, a 

aparência é de que se trata de um ramo de atuação residual e cujas 
atratividades se esgotam a medida que empresas aéreas regionais ganham 

tamanho e aspiram 'novos vôos', na aviação de grande porte.  

 

No entanto, esses novos voos não necessariamente significam a atuação direta no 

setor nacional, na maioria das vezes estão relacionados aos acordos com as líderes de 

mercado. O que se pode destacar é que esse segmento tem se caracterizado pelas as 

estratégias de cooperação que são definidas como forma de se promover a consolidação das 

líderes de mercado e apenas a permanência temporária das empresas aéreas de menor porte. 

Verificar a cooperação como uma forma de se manter no mercado é um fator 

relevante para as empresas aéreas regionais que descapitalizadas mantém e, até certo ponto, 

necessitam de acordos com as grandes empresas aéreas. Por outro lado, esses acordos tem 

num primeiro momento a finalidade de manter uma vantagem competitiva para ambas as 

empresas aéreas, posteriormente quando essa lógica é invertida, ou seja, quando a grande 

empresa aérea tem determinada rota como inerente a sua malha principal, há a concretização 

desse processo. 

Em síntese, temos que essa cronológica ascensão e descensão do setor e das 

companhias aéreas brasileiras em suas diferentes escalas e portes se dão prioritariamente por 

uma lógica de mercado que determina, em grande medida, os rumos da aviação comercial no 

Brasil, definitivamente concentrada, do nosso ponto de vista. Contudo, essa lógica de 

mercado não pode estar separada das estratégias que, mais do que empresariais, são também 

territoriais. Nesse sentido, é imprescindível articular as dinâmicas do capital à dinâmica 

territorial e compreender que o poder de atuação territorial é o "motor" desses aviões 

(empresas aéreas). 
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CAPÍTULO III 

___________________________________ 

 

AS ASAS DA CENTRALIDADE DA 

LÓGICA TERRITORIAL:  

um voo panorâmico sob os céus 

conhecidos 

___________________________________ 
O poder é inevitável e, de modo algum, inocente. Enfim, é impossível 
manter uma relação que não seja marcada por ele. O poder, antes de 
se difundir e antes de se esgotar, se cristaliza num lugar, em lugares 
que com freqüência ele marca profundamente, às vezes até de uma 
forma indelével. 
 
(RAFFESTIN, Claude. Por uma Geografia do poder. São Paulo: Ática, 1993 [1980]). 
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3.1. Da disputa empresarial à disputa aeroportuária: uma nova decolagem 

As estratégias não se dão apenas ao nível do capital empresarial, ocorre também 

ao nível do território, o que pode ser melhor entendido como uma disputa territorial. Não é 

aleatório que as companhias aéreas busquem operar naqueles aeroportos de maior capacidade 

de geração de tráfego. Cada aeroporto tem uma situação estratégica na rede mundial, nacional 

ou regional e por isso induz uma lógica que não se reflete apenas na disputa empresarial, mas 

na disputa entre os fixos aeroportuários. Tanto os aeroportos agregam riqueza ao território, 

como o território pode adicionar maior ou menor expressividade a estes aeroportos. E na 

mesma medida, as empresas aéreas agregam valor aos aeroportos e territórios, como estes 

promovem condições favoráveis ou não a atuação das companhias aéreas. 

Raffestin (1993 [1980]: 150) assevera que "os indivíduos ou os grupos ocupam 

pontos no espaço e se distribuem de acordo com modelos que podem ser aleatórios, regulares 

ou concentrados". Isso nos conduz a compreender que os sistemas de malhas e seus nós se 

constituem, de algum modo, a partir da rede
101

 expressa nos territórios. Em outras palavras, a 

rede aérea permite que território abrigue e interconecte esses nós e por meio destes há uma 

organização territorial em que as malhas aéreas ganham existência e podem com isso 

promover uma maior fluidez. 

Esses sistemas de tessituras, de nós e de redes organizadas hierarquicamente 

permitem assegurar o controle sobre aquilo que pode ser distribuído, alocado 
e/ou possuído. Permitem ainda impor e manter uma ou várias ordens. Enfim, 

permitem realizar a integração e a coesão dos territórios. Esses sistemas 

constituem o invólucro no qual se originam as relações de poder 

(RAFFESTIN, 1993 [1980]: 151). 

 

A natureza do poder territorial que as companhias aéreas busca está relacionada 

com a sua própria localização. Um importante aeroporto que possui capacidade de geração de 

tráfego não pode estar localizado em uma cidade que esteja fora da região concentrada do 

país, pois é esta região em que há concentração de riqueza, de população que empreende uma 

maior fluidez no setor de transporte aéreo, uma vez que, é a partir desses pontos que haverá 

uma maior oferta e demanda para um maior número de itinerários. Não é casual que o 

                                                
101 Lencioni (2010) enfatiza que as redes são mediações, mas também momentos da produção, produtoras de um 

novo espaço. Podem ser materiais, como uma estrada ou imateriais como as redes virtuais. Atualmente, essas 
tendem a crescer, a se diversificarem e a se tornarem mais complexas porque correspondem a necessidades e 

estratégias contemporâneas da reprodução do capital. As redes são consideradas, antes de tudo, estratégicas para 

a reprodução do capital e a intensidade das transformações pelas quais elas vêm passando advém da necessidade 

permanente de adequá-las à nova lógica da reprodução do capital. 
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Aeroporto de Guarulhos/Cumbica, que está localizado na região mais rica do país, possua 

mais de 240 mil/ano operações de aviões em comparação, por exemplo, com o Aeroporto de 

Natal, que embora seja internacional, tem pouco mais que 22 mil/ano operações (INFRAERO, 

2012).  

As companhias aéreas desenvolvem suas estratégias com um determinante que é a 

localização do aeroporto nessa rede. Uma companhia aérea de grande porte tem interesse em 

aeroportos com capacidade de geração de tráfego e suas estratégias se dão de forma mais 

acentuada nesses aeroportos, pois é onde há um maior número de passageiros, maior disputa 

por slots, por frequências/dias e, consequentemente por poder de mercado. Esse interesse se 

confirma porque é, obviamente nos aeroportos mais movimentados que as malhas aéreas são 

planejadas, onde há a distribuição dos voos principais, pois é de onde partem e chegam as 

rotas mais estratégicas. Em resumo, é a partir das operações nos aeroportos de maior fluidez 

que as companhias aéreas conseguem empreender seu poder de atuação territorial. 

Contudo, mesmo considerando a importância de cada território e de seu aeroporto, 

é importante destacar que não é possível generalizar a especificidade de cada estratégia para 

todos os territórios e aeroportos. Cada estratégia tem sua particularidade que está associada ao 

território de atuação do capital empresarial, ou seja, a estratégia que é acionada no Aeroporto 

de Brasília, não é necessariamente a mesma que se desenvolve no Aeroporto Santos Dumont, 

em razão do território e da demanda. 

De início, toda estratégia não passa de um pensamento, de um discurso ou de um 

gráfico que sintetiza as questões "como", "por que" e "quando" (RAFFESTIN, 1993 [1980]: 

204) e acrescentamos "onde", mas posteriormente a estratégia é traçada visando a escala e o 

poder. Por isso, a valorização do capital das companhias aéreas não se dá apenas no confronto 

empresarial, está articulada também à concorrência entre os aeroportos e entre os territórios 

(Ver Foto 02).  

A expansão da demanda por fluxos é mais intensa em territórios de maior pujança 

econômica, que apresentam uma densidade demográfica expressiva, interações espaciais 

(CORRÊA, 1997) mais fortemente expressas, redes consolidadas, maior demanda corporativa. 

Esses territórios possuem aeroportos, que na maioria das vezes, desenvolvem-se pela própria 

dinâmica das áreas metropolitanas que servem e onde estão localizados, daí compreender essa 

relação entre a hierarquia aeroportuária e a hierarquia urbana, estabelecida principalmente em 

termos de população, centralidade e riqueza. De acordo com Pons e Reynes (2004):  
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La localización de los grandes sistemas aeroportuarios, así como del mayor 

número de aeropuertos del más alto rango, viene claramente relacionada con 

la localización de las mayores aglomeraciones urbanas, pero también, y en 
mayor medida, con las mayores aglomeraciones económicas

102
 (PONS; 

REYNES, 2004: 185).  

 

No caso brasileiro, essa localização do sistema aeroportuário também está 

relacionada à maior aglomeração urbana, uma vez que o tráfego aéreo brasileiro revela, de 

maneira extremamente nítida, as redes hierarquizadas (THERY, 2003). Raffestin (1993 

[1980]: 204) explica que "as redes não são as linhas obrigatórias das quais os fluxos se 

apoderam e que ninguém nunca vê em sua realidade e sua totalidade, mas antes a 

representação desses caminhos que ligam pontos". Ou seja, a rede aérea está estabelecida, 

sendo que por meio da definição das malhas a rede aérea é organizada e planejada 

estrategicamente visando onde o poder de atuação territorial pode se manifestar de forma que 

contemple um maior número de passageiros, multiplicidade de destinos e também visibilidade 

da marca da companhia, o que gera não apenas uma guerra entre os lugares, mas também uma 

guerra entre os aeroportos. 

Os aeroportos ao funcionarem como nós dessa rede de interconexão dos fluxos 

aéreos ligam os diferentes pontos e permitem as companhias aéreas ascender um maior poder 

de atuação territorial em diferentes escalas. Essas redes são projetadas hierarquicamente, em 

razão da centralidade urbano-industrial, da concentração populacional etc., os fixos aqui 

analisados promovem um processo de articulação, de complementação, de contiguidade 

territorial e econômica, formando, uma rede geográfica
103

 de conexões. Nesse sentido, 

compreende-se que "as redes são não somente a exibição do poder, mas são ainda feitas à 

imagem do poder" (RAFFESTIN, 1993 [1980]: 209). 

Essas redes e os pontos que se conectam a partir dela, ou seja, os aeroportos, na 

medida em que promovem a valorização do capital empresarial estão inseridos na dinâmica 

do capital, portanto, o interesse das companhias aéreas se dá por territórios que possuem uma 

rede econômica, urbana, de ligações expressivas, pois, consequentemente esses elementos 

potencializam uma maior demanda e também uma maior oferta. Dentro dessa rede, há 

                                                
102 "A localização dos principais sistemas de aeroportuários, bem como o maior número de aeroportos da mais 

alta categoria, está claramente relacionada com a localização das maiores aglomerações urbanas, mas 
também, em maior medida, com as maiores aglomerações econômicas" (Tradução nossa). 

103 Rede geográfica é considerada nesse contexto como sendo "um conjunto de localizações geográficas 

interconectadas entre si por um certo número de ligações" (CORREA,1997: 105), ou seja, a rede aérea da qual 

tratamos.  
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diferentes pontos (aeroportos) que em razão de suas localizações e condições exercem uma 

maior ou menor atração das empresas aéreas, o que gera a concorrência entre esses 

aeroportos. 

Conforme destaca Raffestin (1993 [1980]: 207) "a rede [...] depende dos atores 

que geram e controlam os pontos da rede, ou melhor, da posição relativa que cada um deles 

ocupa em relação aos fluxos que circulam". Portanto, podemos considerar que no caso do 

setor aéreo brasileiro quem gera e controla esses pontos da rede, são prioritariamente as 

empresas aéreas, juntamente com o Estado e os órgãos responsáveis, que por meio dos 

aeroportos concentram uma gama de escalas e/ou conexões regionais, nacionais e 

internacionais dentro dessa rede aérea. Nesse sentido, alguns territórios e seus aeroportos 

constituem-se os sistemas aeroportuários com maior movimentação de passageiros. Dentre 

estes destacamos os seguintes:  

 

Gráfico 08: Brasil e Mundo - Passageiros (pax) em rotas domésticas e internacionais nos principais 

aeroportos brasileiros (2013) 
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Fonte: Infraero, 2014. Concessionários, 2014. Banco de Dados APCP/Anac, vários anos. Elaboração: 

Camilo Pereira, 2014. 

 

Essa rede de pontos, ou em outras palavras, de aeroportos que definem a fluidez 

aérea, intensifica um fato recente na dinâmica do setor aéreo brasileiro: a concorrência entre 
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os aeroportos. Cada território que abriga um dos principais aeroportos ou hubs do país 

determina a oferta e a demanda em decorrência das especificidades econômicas, sociais, 

administrativas, culturais, de lazer, de turismo etc., que esses territórios enquanto 

metrópoles/cidades configuram, contudo, na mesma medida, esses territórios e as redes 

induzem tanto a rivalidade empresarial, quanto uma maior disputa entre os aeroportos.  

A centralização de diversos setores, a instalação dos escritórios de transnacionais 

na cidade, assim como a centralização da gestão das atividades produtivas, a concentração dos 

setores de serviços especializados etc., fortalecem e ampliam a inter-relação territorial de São 

Paulo, Brasília, Rio de Janeiro e Campinas por meio de uma rede cada vez mais articulada nas 

diferentes escalas, favorecendo a importância econômica dessas cidades e de seus aeroportos 

no contexto regional, nacional e internacional.  

Nessa óptica, os aeroportos localizados em São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro 

e Brasília constituem-se como nós de uma rede corporativa estratégica para o transporte aéreo 

que projeta hierarquicamente a maior oferta/demanda de fluxos, concentrando a 

operacionalização de companhias aéreas, malhas de voos e conexões/escalas nos principais 

nós dessas redes. Esses elementos revelam a estruturação e organização do território a partir 

do transporte aéreo de passageiros e as estratégias empresariais das companhias aéreas que 

atuam nesses fixos, como forma de verificar os determinantes da dinâmica do capital 

articulada à dinâmica territorial. 

Daí se revela a concorrência entre esses fixos, sobretudo naqueles que foram 

concedidos à iniciativa privada. Os aeroportos concedidos foram aqueles que estão 

localizados em territórios de pujança econômica e, obviamente, interessam ao capital. Esse 

fato intensifica ainda mais a concorrência, que além de se materializar pelas ações das 

companhias aéreas, agora é acentuado na perspectiva dos fixos aeroportuários. E a relação 

entre as empresas aéreas e concessionárias se amplifica nesse novo contexto. Quanto mais as 

concessionárias tornarem esses aeroportos movimentados e rentáveis, maior o interesse do 

capital empresarial. O que passamos a observar agora é que a concorrência ganha novos "pés 

de altura", além de empresarial, passa a ser uma concorrência aeroportuária, com isso a 

estratégia também ganha um novo sentido nesse recente cenário. 
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3.1.1. As asas da centralidade: da particularidade aeroportuária à organização 

territorial dos fluxos aéreos  

A demanda pelo transporte aéreo no Brasil é crescente, nos últimos dez anos 

observa-se que mais do que triplicou o uso pelo transporte aéreo, sendo que apenas no ano de 

2012 houve uma alta de 234%. De acordo com a Anac, este crescimento médio do transporte 

aéreo desde 2003 representou mais de 3,5 vezes o crescimento do PIB brasileiro e mais de 14 

vezes o crescimento médio da população no mesmo período.  

No ano de 2012, 107 milhões de passageiros utilizaram o transporte aéreo, 88,7 

milhões realizaram suas viagens no mercado doméstico e 18,5 milhões também na escala 

internacional. Segundo a Anac, esse aumento da utilização do serviço de transporte aéreo no 

país está diretamente associado ao crescimento da economia brasileira, a distribuição de renda 

no país e a concorrência no setor.  

Além desses fatores, é importante destacar que, ainda que precária, há no Brasil 

uma rede de aeroportos consideravelmente extensa que demonstra a tendência estrutural da 

rede urbana de permanência de sua forma, que se caracteriza pelas ligações mais densas entre 

os territórios dinâmicos e ativos economicamente. Conforme Corrêa (1997) as redes se 

manifestam cada vez mais pelas redes urbanas, ou seja, por uma rede de cidades em que, do 

ponto de vista funcional, são muito mais especializadas, hierarquizadas e, principalmente, são 

emissoras e receptoras de diversos fluxos.  

Os principais aeroportos de maior movimentação aérea estão localizados nas 

principais cidades brasileiras, pois são nelas que a demanda é substancialmente maior. Essa 

rede urbana, sistematicamente hierarquizada, projeta para o setor aéreo a mesma lógica. 

Conforme Théry (2003: 19) destaca "os mapas de fluxos desenham de maneira muito clara as 

redes hierarquizadas refletindo a estrutura centralizada do país".  

Esses territórios funcionam como um centro de acumulação do capital e os 

principais aeroportos interessam particularmente ao capital empresarial de forma a 

constituírem as ligações mais densas e estratégicas da rede aérea brasileira. Os aeroportos 

funcionam como instrumentos de valorização do capital para as companhias aéreas e agora 

também para os concessionários dos aeroportos, é isso que faz com que as empresas aéreas se 

interessam por determinados aeroportos que estão, por sua vez, estrategicamente localizados e 

servem e são servidos pelo território, configurando a racionalidade capitalista e a relação entre 

o capital e o território, este hierarquizado por uma rede de cidades. 



183 

 

Desse modo, cada aeroporto possui uma especificidade que não é característica do 

aeroporto em si, mas sim do território onde está localizado. O setor de transporte aéreo possui 

uma demanda nos aeroportos de São Paulo que não é igual a demanda existente em nenhum 

outro aeroporto brasileiro, dizemos isso não apenas em relação a multiplicidade dos fluxos e a 

dimensão da malha de voos, das escalas/conexões e do número de passageiros transportados, 

mas também em relação ao poder de atração que cada território gera ao aeroporto.  

Ao tratarmos da questão que concerne à relação entre a peculiaridade de cada 

aeroporto e as estratégias do capital empresarial, destacamos o exemplo de São Paulo e Rio de 

Janeiro. A companhia aérea TAM detinha duas rotas tradicionais e movimentadas em sua 

malha aérea: São Paulo-Paris, São Paulo-Frankfurt e Rio de Janeiro-Paris, Rio de Janeiro-

Frankfurt, após a aquisição de outro modelo de aeronave (Boeing 777) que acomoda um 

maior número de passageiros a empresa aérea decidiu pela extinção das operações diretas das 

rotas Rio de Janeiro-Paris e Rio de Janeiro-Frankfurt a partir da data de 11 de agosto de 2013, 

deixando apenas como opção as rotas que partem de São Paulo para esses destinos. Embora 

constituam os aeroportos mais movimentados do Brasil, a dinâmica econômica, urbana, 

populacional etc., que move essas cidades define o interesse e as estratégias das companhias 

aéreas em cada aeroporto.  

Em outras palavras, com a aquisição de outro equipamento mais rentável em 

termos de lucratividade (custo-benefício), a TAM detinha duas opções: São Paulo ou Rio de 

Janeiro, sua opção estratégica indicou a permanência das operações com origem em São 

Paulo, pois a demanda por São Paulo para esses destinos é maior do que pelo Rio de Janeiro, 

ou seja, trata-se de um ajuste pontual na malha aérea, tendo em vista a eficiência, a demanda e 

os custos das rotas, conforme a TAM admitiu, mas a opção por manter a origem no aeroporto 

de São Paulo é estratégica, se a companhia aérea optasse pelo Rio de Janeiro, a perda de 

rentabilidade em relação a maior demanda seria proporcional à diminuição do domínio sob 

essa rota com as companhias aéreas estrangeiras que oferecem a origem em São Paulo, que 

possui maior tráfego e um maior raio de atração.  

Com essa opção a TAM redefine suas ações, primeiro com o aumento de oferta de 

assentos entre São Paulo e Paris/Frankfurt de 223 para 363 lugares, com um aumento de 63% 

com a utilização do novo avião da Boeing; segundo, na medida em que aborta uma linha, a 

empresa aérea economiza custos e faz com que os passageiros que estão no Rio de Janeiro ou 

próximo e que tem como destinos Paris ou Frankfurt desloquem-se para São Paulo, pois a 

TAM tem a vantagem competitiva de ser uma empresa aérea que oferece voos diretos com 
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menor custo, concorrendo apenas com a AIR FRANCE e LUFTHANSA que possuem preços 

de passagens mais elevadas. 

Dessa forma, São Paulo e sua região metropolitana, por exemplo, têm notáveis 

características que estimulam o maior interesse das companhias aéreas, uma vez que constitui 

o maior conjunto urbano do país. A pujança em relação às ligações determinadas histórica e 

economicamente pela gestão empresarial, de negócios, eventos etc., faz com que São Paulo e 

seus aeroportos suplantem dominantemente uma posição hierárquica superior, tanto na rede 

urbana como na rede aérea. São Paulo, é um centro financeiro concentrador de grandes 

empresas, é o grande centro de comando, e para ele convergem as principais ligações de todas 

as metrópoles (REGIC, 2007). 

Os fatores geradores de fluxos aéreos na rede de cada aeroporto têm razões 

distintas. De acordo com Corrêa et al (1977) os fluxos aéreos possuem diferentes ordens: 

econômicas, demográficas, social etc., contudo esses fatores alteram constantemente o padrão 

espacial dos fluxos aéreos e, também implicam diretamente na dinâmica territorial e do 

capital. Em outras palavras, a demanda aérea no Rio de Janeiro se diferencia da demanda de 

São Paulo, que também se diferencia de Brasília. Há, portanto, especificidades que, por 

conseguinte impõe um ritmo de demanda diferente e que altera diretamente a organização e o 

planejamento das malhas das companhias aéreas nessa rede aérea.  

Por exemplo, a reestruturação urbano-industrial no Estado de São Paulo 

intensificou a interconexão pelo transporte aéreo no Estado. No entanto, enquanto houve 

desconcentração da produção e do consumo, fortaleceu-se na metrópole paulista a 

centralização da gestão, aumentando com isso a necessidade de conexão entre a metrópole e 

as diversas regiões do Brasil. Isso favoreceu também o aumento da demanda pelo modal 

aéreo, bem como contribuiu para a atração das companhias aéreas na operacionalização de 

seus voos com origem/destino na capital metropolitana.  

Acrescentamos ainda que cada aeroporto tem fatores que o torna característico de 

uma determinada demanda, por exemplo, Congonhas é predominantemente utilizado nas 

ligações aéreas nacionais e regionais; Guarulhos/Cumbica está orientado para o recebimento 

de ligações de diferentes escalas territoriais, ou seja, internacional, nacional e regional, mas 

em geral as demandas se caracterizam pelos aspectos que concernem à especificidade deste 

centro urbano, qual seja, o de ser o centro gestor e empresarial do país, o que de forma geral, 

é utilizado por passageiros internacionais. 
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Para Raffestin (1993 [1980]: 192) as capitais são em grande medida responsáveis 

por essa dinâmica mais acentuada em razão da centralidade que elas oferecem. "Toda capital, 

por ser multifuncional e possuir uma carga demográfica significativa em relação ao resto do 

país, quase sempre cria mais-valias sobre as outras cidades e regiões". Contudo, não são 

apenas as capitais que possuem essa multifuncionalidade, Campinas é um típico exemplo de 

nossa afirmação.  

A exceção de um aeroporto localizado no interior do Estado, em Campinas, é o 

exemplo de que a capital se apoia, em geral, numa ou em várias regiões [...] "se inscreve em 

grandes espaços" (RAFFESTIN, 1993 [1980]: 196). Campinas se enquadra nessa região-

chave do território paulistano, da qual Raffestin (1993 [1980]: 198) esclarece que são zonas 

de desenvolvimento multidimensionais.  

A essencialidade deste aeroporto na cidade de Campinas tem se desenvolvido pela 

estratégia de consolidá-lo como um importante hub de ligação de centros urbanos de médio 

porte, favorecendo a rede de fluxos regionais do país. Todavia, este fixo é internacional e, 

nesse sentido, tem conhecido, sobretudo nos últimos anos, uma crescente movimentação de 

passageiros nesse segmento e um maior número de companhias aéreas internacionais que tem 

manifestado interesse em utilizar o aeroporto em suas malhas de voos, buscando "desafogar" 

o tráfego aéreo de ligações internacionais em Guarulhos/Cumbica. Entre os anos de 2006 e 

2012, a média de voos diários em Viracopos cresceu 287% (INFRAERO, 2013). 

No que tange a demanda pelo transporte aéreo no Rio de Janeiro deve-se destacar, 

principalmente a sua articulação com São Paulo, sobretudo, no que se refere aos voos de 

ponte-aérea entre os aeroportos Santos Dumont e Congonhas. Outro determinante está 

relacionado à demanda turística e também a localização de entidades administrativas do 

Governo, fatores estes que promovem uma maior mobilidade pelo segmento aéreo. Os dois 

aeroportos cariocas promovem uma demanda diversificada para o setor. Santos Dumont na 

categoria nacional e o Galeão que é internacional, respondem de diferentes maneiras a 

dinâmica territorial empreendida e, desse modo, as estratégias do capital empresarial se 

diferenciam. 

Raffestin (1993 [1980]: 192) destaca que "após um longo período de orientação 

em direção ao Atlântico, o mar aberto simbolizado pelo Rio de Janeiro, o Brasil deu as costas 

ao oceano para iniciar um desenvolvimento do interior". Esse desenvolvimento se processou, 

sobretudo com Brasília. O autor exemplifica Brasília, e esclarece que é evidente que a 

centralidade pode ser parcial ou total e, muitas vezes, essa centralidade pode ser política, 
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econômica e cultural, mas também pode ser só política, só econômica ou apenas cultural. No 

caso de Brasília a maior utilização do modal aéreo está intrinsecamente relacionada à 

centralização da gestão política e governamental, dado o seu papel como capital federal do 

Brasil. Essa demanda constante dinamiza a malha aérea das companhias aéreas e amplia a 

escala de fluxos de executivos e políticos que tem origem/destino em diversas localidades do 

país. Agrega-se a isso o fato do aeroporto ser escala e/ou conexão de diversas rotas com 

destinos internacionais. 

A influência exercida pelo poder financeiro, econômico, político e social no 

território brasileiro nos permite entender a intensidade dos fluxos aéreos e o direcionamento 

dos mesmos, assim como compreender o poder de ação do capital empresarial. Pons e Reynes 

(2004) ao tratar a hierarquia dos aeroportos mediante a centralização dos fluxos econômicos 

em determinados territórios, alegam que: 

La importancia de los aeropuertos, más allá del volumen de pasajeros que 

gestionan, deviene de su estratégico papel en la articulación territorial, tanto 

más eficiente cuanto mayor es el número de conexiones que ofrecen y el 
alcance internacional, nacional o regional de éstos

104
 (PONS; REYNES, 

2004: 197). 

 

O alcance de que as autoras falam só é possível em aeroportos de grande porte, 

em que existe um maior interesse empresarial, onde há também maiores investimentos em 

infraestrutura e, principalmente, há capacidade potencial para geração de tráfego aéreo. Esses 

fatores são facilmente identificados nos aeroportos que são a base empírica desta pesquisa. 

Nesse sentido, os aeroportos base de nossa análise foram selecionados porque 

estão estrategicamente localizados nessa rede aérea brasileira, formam o sistema 

aeroportuário mais completo em termos de infraestrutura, além disso, são estes aeroportos 

que atraem a dinâmica empresarial e que consubstanciam as principais ligações do país. 

Destacamos os aeroportos de Guarulhos/Cumbica, Congonhas, Viracopos, Santos Dumont, 

Galeão e Brasília por se caracterizarem entre todos os fatores expressos, por possuírem uma 

frequência de voos constantes nas diferentes escalas e por configurarem os fixos de maior 

movimentação de passageiros. 

A Coletânea de Mapas 01, nos mostra que suas interfaces de ligações no Brasil se 

dão de forma diferenciada, comprovando o que destacamos anteriormente sobre a 

                                                
104 "A importância dos aeroportos, para além do volume de passageiros movimentados, vem de seu papel 

estratégico na estrutura territorial, tanto mais eficiente quanto maior o número de conexões que oferecem e o 

alcance internacional, nacional e regional destas conexões" (Tradução nossa). 
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particularidade de cada aeroporto, região, área metropolitana, enfim, de cada território, que 

empreende tanto uma malha de voos diversificada, como uma quantificação do número de 

passageiros também diferenciada.  

O que podemos observar é que considerando os Aeroportos de 

Guarulhos/Cumbica, Congonhas e Viracopos, a densificação do número de passageiros é 

evidentemente diferente em razão da demanda de cada aeroporto. Guarulhos/Cumbica tem 

uma projeção da malha de voos e do número de passageiros transportados totalmente variada 

no território brasileiro, que difere substancialmente de Congonhas e Viracopos, que possuem 

ligações de menor extensão. Contudo, vale destacar a principal ligação de Congonhas com o 

Santos Dumont, definindo uma das principais e mais movimentadas ponte-aérea do mundo. 

Ao nos direcionarmos para o Rio de Janeiro, mais uma vez podemos constatar a 

essencialidade da particularidade do aeroporto. Santos Dumont tem uma densidade de voos e 

passageiros diferenciada do Galeão, este tem uma projeção territorial maior, enquanto que 

aquele se limita às ligações de menor raio de abrangência, nota-se a rarefação das ligações 

aérea de Santos Dumont com o restante do país, quando comparado com todos os aeroportos 

supracitados anteriormente. 

Já Brasília, é um centro de distribuição para todo o território brasileiro, 

confirmando sua principal característica, qual seja, estar centralmente localizado, o que 

permite as companhias aéreas traçarem uma órbita irradiada para todas as direções do Brasil. 



Guarulhos/Cumbica/SP – 2013 

 

Viracopos/Campinas/SP – 2013 

 

Congonhas/SP – 2013 

 

Santos Dumont /RJ – 2013 

 

Galeão/RJ – 2013 

 

Brasília/DF – 2013 

 

Fonte : Dados APCP/Anac, 2014. Organização e Elaboração Gráfica: Ana Paula Camilo Pereira.Carte réalise avec Cartes & Données 
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Dessa maneira, enfatizamos que não é eventual a localização dos principais 

aeroportos nas principais cidades brasileiras do país. O setor possui uma lógica de mercado 

em que se nota a obviedade dessas cidades abrigarem os principais e mais movimentados 

aeroportos, no entanto, analisar essas localidades como potenciais geradoras de tráfego é 

importante e requer uma abordagem territorial, histórica, política e econômica. 

Essa abordagem se faz crucial porque a rede aérea da qual tratamos "é por 

definição móvel, no quadro espaço-temporal. Ela depende dos atores que geram e controlam 

os pontos da rede, ou melhor, da posição relativa que cada um deles ocupa em relação aos 

fluxos" (RAFFESTIN, 1993 [1980]: 207) e, por sua vez, está em perpétua transformação, 

dependendo da escala privilegiada pelas estratégias do capital empresarial em cada território 

de interesse. Por isso, compreendemos que é:  

Conveniente, pois, decifrar as redes por meio de sua história e do território 

no qual estão instaladas, por meio dos modos de produção que permitiram a 
sua instalação e das técnicas que lhes deram forma. As redes são não 

somente a exibição do poder, mas são ainda feitas à imagem do poder 

(RAFFESTIN, 1993 [1980]: 209). 

 

Em síntese, historicamente esses aeroportos foram criados e criaram um poder 

territorial, ganharam representatividade por estarem situados em importantes cidades da rede 

urbana brasileira e também se constituírem dentre as principais cidades da formação 

socioterritorial do Brasil, que por sua vez determinam diferentes processos ligados ao controle 

e a gestão do território, portanto a centralidade dessas cidades intermedeia um complexo 

conjunto de relações que se dão espacialmente com diferentes cidades do país. Nesse sentido, 

determinam uma maior fluidez econômica, que se dá pelo transporte de cargas e mercadorias, 

mas principalmente pelo transporte de passageiros, definindo a multiplicidade dos fluxos, as 

estratégias empresariais e a concorrência e a competitividade tanto em termos empresariais 

quanto aeroportuários. 

 

3.1.1.1. Um hub estratégico na América do Sul  

Compreender a atual expressividade do Aeroporto de Guarulhos/Cumbica remete 

a relação entre o efetivo momento de seu projeto de criação e construção com a dinâmica 

econômica do país naquele período. Nos anos de 1970, a emergência do Brasil como um país 

semiperiférico na economia mundial alterava toda a complexidade econômica regional e, mais 

precisamente de cada Estado da Federação.  



190 

 

O Estado de São Paulo despontava economicamente, mas, sobretudo possuía o 

ímpeto de um mercado regional que se conectava ao restante do país. Nesse momento de 

maior busca pela integração econômica nacional, o país industrialmente se tornava disperso, e 

São Paulo (e seu entorno imediato) caracterizava-se enquanto cidade mundial, reforçando 

com isso seu papel de centralizador da gestão e do comando da economia nacional, o que 

facultava a metrópole de São Paulo maior complexidade em diferentes serviços prestados, 

dentre estes o setor de transporte aéreo e o desenvolvimento de seus aeroportos.  

Nesse sentido, o ajustamento da trama aeroviária se constituiu num dos pontos-

chave da circulação no território e, por sua vez, reorganizava todo o sistema de aeroportos 

mediante "à diversificação e descentralização das atividades produtivas em consonância com 

a centralização dos setores de gestão ligados à concentração da informação em poucos pontos 

nodais do espaço" (CORDEIRO; LADEIRA, 1996: 292). Com isso se fortalecia nas regiões 

metropolitanas, sobretudo de São Paulo a densidade do tráfego aéreo que interativamente 

tinha sua escala territorial de atuação ampliada tanto dentro do país, como nas ligações com 

os países vizinhos.  

A existência de apenas um aeroporto em São Paulo incidia sobre a urgência de 

promover a fluidez da rede aérea que implacavelmente demandava uma maior integração 

entre São Paulo e sua região metropolitana com o restante do país e, também com um raio de 

amplitude maior, ou seja, a existência das ligações aéreas com demais países tornava-se 

latente, em razão também do processo de globalização da economia que se intensificava no 

Brasil nos anos de 1980. 

Embora a urgência de um novo aeroporto em São Paulo se constituísse como um 

elemento essencial à necessidade de atender a dinâmica de fluxos que se ampliava, a 

inauguração do Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos
105

 se deu apenas no ano de 

1985. Praticamente duas décadas e meia após o Ministério da Aeronáutica organizar a 

Comissão Coordenadora de Projeto Aeroporto Internacional (CCPAI). 

                                                
105 O plano de construção e implantação de um novo aeroporto no Estado de São Paulo surgiu nos anos de 1960 
em razão da urgente necessidade de um aeroporto de nível internacional que pudesse contribuir para desafogar o 

intenso tráfego aéreo que era realizado no principal aeroporto do país até aquele momento, o Aeroporto de 

Congonhas. 

 



191 

 

Segundo Fouquet (2007), a construção e entrega dos terminais de passageiros 

previstos pelo Plano Diretor ocorreu parcialmente, mas possibilitou, ainda que precariamente, 

o início das operações internacionais no novo aeroporto do Estado. 

Proporcionando alívio à demanda reprimida que havia caracterizado a região 

metropolitana por muitos anos, o movimento de passageiros cresceu de 

forma acelerada, logo tornando imperativa a construção do segundo 
terminal, este foi inaugurado em 1993. Pouco depois Guarulhos tornou-se o 

primeiro aeroporto brasileiro e sul-americano a superar a marca de 10 

milhões de passageiros/ano (FOUQUET, 2007: 6). 

 

A construção do terceiro terminal e da terceira pista foi projeta no ano de 1996 

pela Infraero estimando que houvesse um aumento de demanda no aeroporto que 

conjuntamente com a construção de um quarto terminal ampliar-se-ia esse total de 

movimentação para 20 milhões de passageiros. Até o ano de 2010, quando ainda não existiam 

os terminais três e quatro, a movimentação de passageiros já excedia essas previsões em 

praticamente 2 milhões de passageiros/ano. Conforme o Gráfico 09 é possível observar que 

desde o ano de 2009 esse número de passageiros em voos domésticos e internacionais era 

superior. 

 

Gráfico 09: Mundo - Movimentação operacional (embarque e desembarque) no Aeroporto de 

Guarulhos/Cumbica (2003 - 2013) 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pax (internacional) 6,93 7,36 8,58 8,21 8,45 8,85 8,35 10,05 11,05 11,18 11,90

Pax (nacional) 4,65 5,58 7,26 7,55 10,35 11,55 13,29 16,57 18,81 21,02 23,11

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

(m
ilh

õ
es

)

 
Fonte: Anuários Estatísticos (Anac), vários anos. Banco de Dados APCP/Anac, vários anos. 

Elaboração: Camilo Pereira, 2014. 
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Embora a construção do terceiro terminal fosse reconhecida como necessária e 

imprescindível para assegurar o atendimento do tráfego aéreo no principal aeroporto do país, 

o imbróglio dessa situação perpetua-se até pouco tempo atrás e a construção deste terminal, 

que é de grande interesse para o Governo e para as companhias aéreas, em razão dos eventos 

esportivos, voltou a ser uma ação prioritária após a concessão. A concessionária vencedora do 

leilão do Aeroporto de Guarulhos/Cumbica, Consórcio Invepar, previa como principal 

investimento para o aeroporto, a construção de parte deste terminal, que foi inaugurado em 

maio de 2014. Este terminal aumentou a capacidade para 12 milhões de passageiros/ano, é 

exclusivamente voltado para as operações internacionais.  

Já as operações no terminal quatro iniciaram no ano de 2012, com 12,2 mil m² de 

área operacional, a construção recebeu R$ 85 milhões de investimentos, de acordo com a 

Infraero. As operações de embarque e desembarque neste terminal são permitidas para os 

voos domésticos. A princípio a única empresa aérea que foi autorizada a operar nesse terminal 

foi a WEBJET, que recebeu a autorização de 50 voos diários entre pousos e decolagens. 

Atualmente, a AZUL e a PASSAREDO também operam voos no Terminal quatro. 

Mediante uma complexa rede de relações, São Paulo se caracterizava/caracteriza 

o maior nódulo do sistema aéreo fomentando a conexão dessa rede aérea, implicando em 

substanciais alterações no território, tanto na composição técnica quanto orgânica.  

Cordeiro e Ladeira (1996) ao tratarem do transporte aéreo fazem uma relação 

com a especialização territorial e com as relações sociais e explicam que o aumento dos 

fluxos, sobretudo nas metrópoles se dá sob uma nova psicosfera, formada por homens que 

compõem um novo sistema de relações sociais e destacam ainda que nessa psicosfera 

encontra-se uma tecnocracia dirigente formada por profissionais qualificados, envolvidos nos 

negócios, no Governo ou em organismos internacionais. Nesse sentido, o ritmo de ações 

executadas por essa tecnocracia dirigente demanda uma fluidez rápida e precisa, viagens a 

negócios, viagens políticas, contatos pessoais.  

Para Becker (1997: 13) "é forte a exigência de contatos face a face para a tomada 

de decisões e a circulação aérea é o circuito privilegiado para encontros pessoais inter e 

intraorganizacionais". Essa maior necessidade de mobilidade estimulava a maior utilização 

desse aeroporto, por diferentes empresas aéreas. 

O Aeroporto de Guarulhos/Cumbica, mais do que atraiu as companhias aéreas, 

motivou e intensificou o setor na escala internacional, tornando-se o aeroporto de maior 
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movimentação de passageiros nesse segmento no Brasil. Há uma disputa crescente por 

espaços de pousos e decolagens nesse aeroporto, que tem como principais companhias aéreas: 

a TAM e a GOL, que histórica e hierarquicamente controlam os slots nesse fixo. A soma do 

percentual de participação em voos domésticos realizados pelas duas companhias aéreas, 

considerando a partir do total de passageiros transportados, foi em torno de 76% no ano de 

2013, conforme destacado no próximo gráfico (Anac, 2014). 

 

Gráfico 10: Brasil - Percentual de participação por empresa aérea no total de passageiros 

transportados em voos domésticos no Aeroporto de Guarulhos/Cumbica (2013) 
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Fonte: Banco de Dados APCP/Anac, vários anos Elaboração: Camilo Pereira, 2014. 

 

Essa predominância da participação de mercado das empresas aéreas domésticas 

no Aeroporto de Guarulhos/Cumbica é menos acentuada no segmento internacional, mas não 

menos concentrada. Há um número expressivo de empresas aéreas internacionais que opera 

nesse aeroporto, que é a principal rota de acesso para alguns países da América do Sul, tal fato 

diminui em partes o domínio das grandes empresas aéreas nacionais, que no Aeroporto de 

Guarulhos/Cumbica, se caracteriza pela posição de destaque da TAM. 

Segundo a Infraero, no Aeroporto de Guarulhos/Cumbica há voos procedentes de 

27 países e 153 cidades. No total são 37 companhias aéreas entre nacionais e estrangeiras que 

executam voos com matriz de origem/destino no Aeroporto de Guarulhos/Cumbica, conforme 

quadro a seguir: 
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Quadro 06: Brasil - Companhias aéreas estrangeiras em operação no Aeroporto de 

Guarulhos/Cumbica (2014) 

EMPRESA PAÍS 

AEROLÍNEAS ARGENTINAS Argentina 

AEROMÉXICO México 

AIR CANADA Canadá 

AIR CHINA Taiwan  

AIR FRANCE França 

ALITALIA Itália 

AMERICAN AIRLINES Estados Unidos 

BOLIVIANA DE AVIACION Bolívia 

BRITISH AIRWAYS Reino Unido 

COPA AIRLINES Panamá 

CUBANA DE AVIACION Cuba 

DELTA AIRLINES Estados Unidos 

EMIRATES Emirados Árabes Unidos 

ETHIAD AIRWAYS Emirados Árabes Unidos 

ETHIOPIAN AIRLINES Etiópia 

IBÉRIA AIRLINES Espanha 

KLM Holanda 

KOREAN AIR Coréia do Sul 

LAN CHILE Chile 

LUFTHANSA Alemanha 

QATAR Qatar  

SINGAPORE AIRLINES Cingapura 

SOUTH AFRICAN AIRWAYS África do Sul  

SWISS INTERNATIONAL AIRLINES Suíça 

TAAG ANGOLA AIRLINES Angola 

TACA AIRLINES El Salvador 

TAME Equador 

TAP PORTUGAL Portugal 

TURKISH Turquia 

U.S. AIRWAIS Estados Unidos 

UNITED AIRLINES/CONTINENTAL Estados Unidos 

Fonte: Infraero, 2014 

 

As operações internacionais realizadas pela TAM mostram o poder de mercado 

expressivo desta companhia aérea frente às demais nacionais que possuem alguns voos no 

aeroporto, a exemplo da GOL e da AVIANCA. No ano de 2012, a TAM transportou, com 

origem/destino no Aeroporto de Guarulhos/Cumbica 3.554.376 passageiros, sendo que as 

rotas mais movimentadas são as ligações com os Estados Unidos, confirmando o que foi 

relatado na entrevista com a companhia aérea. A GOL direciona suas operações aéreas 

internacionais, principalmente para países da América do Sul, do total de ligações neste 

Aeroporto no mesmo ano, a empresa aérea transportou 801.439 passageiros, sendo sua ligação 
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de maior volume a que liga Brasil a Buenos Aires na Argentina, ligação também de grande 

volume realizado pela TAM. Nesse segmento, vale destacar ainda as operações da 

AVIANCA, que possuía apenas uma ligação internacional no ano de 2012 com Bogotá na 

Colômbia, contudo de expressividade no número de passageiros transportados, 221.797 

passageiros Nessa mesma ligação, a TAM transportou 56.130 nos voos realizados em 

Guarulhos/Cumbica (Anac, 2013). 

É importante também destacar as operações aéreas realizadas pelas companhias 

aéreas estrangeiras, que geralmente tem suas ligações mais movimentadas com as capitais de 

seus respectivos países, ainda que possuam demais ligações entre o Aeroporto de 

Guarulhos/Cumbica com outras cidades. Dentre as de maior volume de passageiros 

transportados, destacam-se: AMERICAN AIRLINES com 471.283 passageiros transportados 

apenas na ligação Guarulhos/Cumbica-Miami, o que acentua o grande interesse das 

companhias aéreas brasileiras (TAM e GOL) por esta rota, que inclusive é a de maior 

densidade da TAM.  

Destacam-se ainda as companhias aéreas: COPA, AIR FRANCE, IBERIA, TAP, 

KLM, LUFTHANSA e LAN CHILE. Dentre as ligações aéreas internacionais, depois das 

ligações com os EUA, as rotas de maior volume foram no ano de 2013, em ordem decrescente 

com: São Paulo-Panamá, São Paulo-Paris, São Paulo-Madri, São Paulo-Lisboa, São Paulo-

Amsterdã, São Paulo-Frankfurt e São Paulo-Santiago do Chile.  

Em relação aos espaços para pousos e decolagens que são distribuídos em forma 

de slots, o principal fator que constitui a concorrência entre as companhias aéreas tem-se que 

o Aeroporto de Guarulhos/Cumbica configura-se como um dos principais pontos de disputa 

no mercado da aviação comercial, uma vez que é ponto de conexão de voos internacionais da 

América do Sul e matriz de origem/destino dos principais itinerários internacionais, ou seja, 

aqueles com maior movimentação de passageiros.  

É importante destacar ainda que dentre os principais aeroportos brasileiros, 

Guarulhos/Cumbica possui o maior número de empresas aéreas nacionais e estrangeiras 

operando, o que representa uma maior escala territorial de atuação a partir desse e com 

destino nesse aeroporto. Como o aeroporto é um estratégico hub há por consequência um 

maior interesse de diferentes bandeiras do setor aéreo mundial, projetando-o numa escala 

territorial amplamente diversificada, atraindo por sua vez o interesse empresarial e a disputa 

por seus slots. 
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Essa vantagem competitiva de Guarulhos/Cumbica é o que permite as alianças 

entre diferentes companhias aéreas estrangeiras com as empresas aéreas brasileiras, uma vez 

que sendo um ponto estratégico das companhias aéreas internacionais estas mantém acordos 

com as empresas aéreas domésticas a partir do compartilhamento de voos, isto é, a empresa 

aérea estrangeira realiza seus voos com origem/destino internacional, enquanto que as 

companhias aéreas brasileiras completam a rota com os voos internos com conexões em 

Guarulhos/Cumbica. Essa estratégia permite tanto a companhia aérea estrangeira como a 

doméstica gerar passageiros uma para a outra. 

Essa estratégia pode ser melhor apreendida pelo recente acordo firmado entre a 

GOL e o grupo AIR FRANCE-KLM. A estratégia das companhias aéreas é capitalizar as 

vantagens competitivas existentes no mercado, com amplo interesse da companhia aérea 

francesa pelo Brasil, o que pôde ser constatado pela entrevista realizada com AIR FRANCE-

KLM.  

Quando na ocasião, o Vice-presidente Corporativo do grupo AIR FRANCE-KLM 

nos apontou o interesse pela GOL, destacando que um voo entre Paris e São Paulo 

(objetivando claramente o Aeroporto de Guarulhos/Cumbica) seria realizado pela companhia 

aérea AIR FRANCE, os passageiros que tivessem itinerários diferentes de São Paulo seriam 

transportados pela GOL para o seu destino final. Estes apontamentos se concretizaram em 

menos de um ano após suas declarações, no ano de 2014. 

A busca da GOL pelo aumento de receita de transporte de passageiros, expansão 

de suas receitas, redução de custos e aumento da capacidade de recuperação financeira, 

fizeram com que esse acordo pontual entre as companhias aéreas fosse expandido, 

considerando que desde 2007 as companhias aéreas já possuíam um acordo comercial de 

cooperação, quando na ocasião os passageiros da companhia aérea francesa passaram a 

adquirir bilhetes para os destinos atendidos pela GOL no Brasil e na América do Sul. Em 

2009, esse acordo foi ampliado, confirmando-se pela integração dos programas de milhagem 

e pela efetivação de um codeshare (compartilhamento de voos). 

Em 2014, pode se observar que o interesse do grupo AIR FRANCE-KLM não 

apenas ampliou apenas em relação às rotas da companhia aérea GOL, há também fatores 

como a possível melhoria da infraestrutura aeroportuária em decorrência das concessões dos 

aeroportos à iniciativa privada, bem como a procura pelos destinos brasileiros, em razão dos 

eventos esportivos. Contudo, para além desses fatores pontuais, o acordo firmado entre as 

empresas aéreas, é considerado uma parceria exclusiva estratégica de longo prazo para 
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cooperação comercial com a AIR FRANCE-KLM, que inclui a ampliação do 

compartilhamento de voos, atividades de venda conjunta e programas de milhagens, ainda 

sujeito à aprovação do Cade.  

É importante reter que essa parceria estratégica entre a GOL e o grupo franco-

holandês, proporcionará de fato maior coordenação entre as operações de ambas as empresas 

aéreas, de modo a aumentar o número de oportunidades de conexão entre a Europa e Brasil, o 

que obviamente interessa mais a AIR FRANCE-KLM.  

Vale ainda destacar que dentre os principais aeroportos de interesse do grupo 

franco-holandês está o Aeroporto de Guarulhos/Cumbica, uma vez que a parceria prevê a 

operação do serviço regular entre Paris-Charles de Gaulle e São Paulo com o Airbus A380, 

assim que o aeroporto obtiver autorização de ambas as autoridades, mas também será 

ampliado em outros aeroportos, com destaque para Brasília, que iniciou, em março de 2014, 

três voos semanais diretos de ida e volta Paris, com um avião Boeing 777-200, com capacidade 

para 309 passageiros, além dos voos a partir do Aeroporto do Galeão, que de acordo com a 

companhia aérea, serão ampliados. Conforme a GOL destaca, todos esses voos conectarão a 

rede da GOL com seus destinos nacionais, o que é facilmente compreensível. Ainda assim, é 

inegável que este acordo agrega valor a marca GOL, além de induzir uma maior 

competitividade com a TAM e a AZUL. 

Todavia, nessa parceria estratégia não se prevê a participação da GOL no sistema 

de aliança global da qual o grupo AIR-FRANCE-KLM é membro-fundador, a SKYTEAM. Isso 

significa que a estratégia de mercado se sobrepõe numa lógica sistemática em que 

hierarquicamente as principais companhias aéreas do mundo qualificam o papel 

desempenhado pelas companhias aéreas de menor representatividade comercial e territorial, 

fazendo destas subsidiárias de suas ligações aéreas mais rentáveis. Analogamente, é o mesmo 

que ocorre com o setor aéreo regional no Brasil, em que as grandes companhias aéreas 

interessam-se pelas empresas aéreas de menor porte como forma destas alimentarem suas 

ligações principais. 

As mais importantes companhias aéreas mundiais, líderes dos principais sistemas 

de alianças globais operam em Guarulhos/Cumbica, tais como AIR FRANCE-KLM, BRITISH, 

DELTA, LUFTHANSA, AMERICAN AIR LINES entre outras. Do ponto de vista da estratégia 

empresarial, o Brasil desperta um intenso interesse, uma vez que representa um segmento 

turístico e de negócio importantes, o que demanda um sistema aeroportuário com operações 

aéreas diversificadas pelo território nacional. Daí se compreender as dinâmicas das alianças 
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globais terem interesse no mercado brasileiro, contudo é importante reforçar que este interesse 

concerne a uma distribuição interior dos voos no Brasil pelas companhias aéreas brasileiras, 

em outras palavras significa que, as grandes companhias aéreas globais interessam-se pelas 

companhias aéreas domésticas como forma de uma parceria para distribuir seus voos 

principais pelo território nacional. A participação de uma empresa aérea brasileira num 

sistema de alianças é mais útil como distribuição secundária, do que como ligação direta entre 

o Brasil e os países das empresas aéreas parceiras na aliança. 

Dentro dessa lógica de mercado que integra a estratégia de alianças entre as 

companhias aéreas brasileiras e as internacionais, o interesse das empresas aéreas 

internacionais em operar suas ligações com origem/destino nos aeroportos brasileiros, 

principalmente em Guarulhos/Cumbica (mediante acordos com as empresas aéreas nacionais) 

é resultado do constante crescimento do número de passageiros em voos internacionais, sejam 

aqueles realizados diretamente por empresas aéreas domésticas, sejam aqueles realizados por 

empresas aéreas estrangeiras. O gráfico a seguir demonstra essa evolução.  

 

Gráfico 11: Brasil - Percentual de participação por empresa aérea no total de passageiros 

transportados em voos internacionais no Aeroporto de Guarulhos/Cumbica (2013) 
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Fonte: Banco de Dados APCP/Anac, vários anos. Elaboração: Camilo Pereira, 2014. 

 

Outro importante ponto de consideração sobre o Aeroporto de 

Guarulhos/Cumbica e que está diretamente relacionado com o interesse das empresas aéreas, 

refere-se a sua localização. Desde sua institucionalização Guarulhos/Cumbica sempre esteve 



199 

 

invólucro na questão da acessibilidade ao aeroporto, ou seja, as condições de acesso ao 

aeroporto, o que por vezes favoreceu o aumento de passageiros que utilizavam o Aeroporto de 

Congonhas, quando este ainda não tinha restrições de voos internacionais. 

Contudo, em razão de fatores diversos, como por exemplo, o adensamento 

populacional da região metropolitana, seu papel estratégico na articulação territorial, a 

quantidade de conexões e escalas presentes nesse aeroporto dentre outros, fez com que o 

Aeroporto de Guarulhos/Cumbica obtivesse um alcance internacional, nacional e regional 

tanto em termos de hierarquia aeroportuária como em termos de conectividade e interesse das 

empresas aéreas, o que é em partes justificada pela sua infraestrutura. 

Há uma hierarquia nodal segundo os fluxos aéreos dominantes em cada aeroporto 

(CORRÊA et al, 1977), o que demonstra que dentre os aeroportos analisados, 

Guarulhos/Cumbica constitui uma matriz de intensidade de fluxos e de itinerários, bem como 

representa o maior potencial em número de empresas aéreas operantes e volume de 

passageiros transportados. O tráfego aéreo doméstico, que gera a maior parte da circulação no 

país, faz com que este aeroporto responda pelo maior percentual de participação do setor, ou 

seja, Guarulhos/Cumbica é o principal aeroporto brasileiro em ligações internacionais e em 

grande medida, em ligações domésticas. 

 Tal fato está relacionado à centralização da economia nacional convergente com 

o principal centro gestor do país, onde se localiza esse aeroporto, mas, sobretudo em razão do 

Aeroporto de Congonhas não ter mais autorização para realização de voos internacionais, o 

que dinamiza a escala territorial de atuação a partir de Guarulhos/Cumbica, uma vez que 

muitos voos domésticos são redirecionados para Guarulhos/Cumbica devido o mesmo ser um 

hub de escalas/conexões de voos para outros Estados e países. 

Considerando estes elementos, associados à importância da localização dos 

aeroportos em grandes centros urbanos geradores de fluxos com a força de interação espacial 

de cada local, isto é, de cada cidade e/ou região onde o aeroporto está localizado, 

compreende-se o fato de São Paulo abarcar os maiores percentuais em todos os segmentos 

constituintes do setor de transporte aéreo (regional, nacional e internacional). Essa força de 

interação nos interessa enquanto número de frequência/dia, volume de passageiros 

transportados entre pares de aeroportos e escalas/conexões nos aeroportos compreendidos, 

assim como a escala territorial de atuação dos principais destinos, tanto no país, como nas 

rotas internacionais, mas, sobretudo, esse ponto nos interessa como forma de enfatizar que a 

dinâmica empresarial não se restringe apenas em relação à concorrência e à competitividade 
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entre as companhias aéreas e aos aeroportos, mas na correlação entre a dinâmica empreendida 

pelas empresas aéreas nos diferentes aeroportos, isso nos leva a ressaltar que o alcance 

territorial que as companhias aéreas buscam está relacionado à representatividade desses 

aeroportos na rede aérea brasileira, as malhas das companhias aéreas são projetadas mediante 

lógicas capitalistas e as ligações definidas em cada par de aeroportos é que permitem que 

estas lógicas de fato se materializem territorialmente.  

É fato que o Aeroporto de Guarulhos/Cumbica se diferencia em relação aos 

demais aeroportos localizados em São Paulo (Congonhas) e próximo de São Paulo 

(Viracopos) e demonstra ainda que a dinâmica empresarial não está relacionada apenas a 

escolha de estratégias empresariais que vislumbram a concorrência e a competitividade, essa 

dinâmica também é definida pela atuação nos principais aeroportos, que são escolhidos em 

razão da sua localização. 

No que tange ao tráfego nacional e internacional nota-se que o incremento da 

facilidade no uso desse modal nas últimas décadas, tem permitido uma maior expansão desse 

segmento a partir de voos que tem origem no Brasil, sobretudo em Guarulhos/Cumbica. Pons 

e Reynes (2004: 190) destacam que "la creciente liberalización del tráfico, ha permitido 

incrementar la oferta de rutas operadas en líneas regulares
106

", e acrescentamos ainda que esse 

incremento é mais visível nos aeroportos que possuem uma localização privilegiada na rede 

dos fluxos aéreos nacionais e internacionais. 

Nesse aspecto, a concorrência com Congonhas é minimizada pelo fato deste ter 

limitações físicas e ser vetado às operações internacionais. Em relação a Viracopos/Campinas, 

o que se percebe é que Guarulhos/Cumbica ainda suplanta uma média de passageiros/ano 

maior e, também ainda há um número de companhias aéreas internacionais e a atuação de 

companhias aéreas nacionais predominantemente maiores neste aeroporto, o que nos mostra 

que até o momento Guarulhos/Cumbica tem um maior aproveitamento. Contudo, a dinâmica 

empreendida em Viracopos/Campinas em relação ao mercado internacional pode ter o mesmo 

direcionamento que teve no mercado doméstico, o que nos faz considerar que futuramente 

Viracopos/Campinas será um concorrente em potencial para o Aeroporto de 

Guarulhos/Cumbica.  

                                                
106 "A crescente liberalização do tráfego, tem permitido incrementar a oferta de rotas operadas em linhas 

regulares". (Tradução nossa). 
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Mesmo considerando todos os dispositivos que destacam a importância do 

Aeroporto de Guarulhos/Cumbica para a rede aérea nacional e internacional, destacando sua 

localização no principal centro econômico-financeiro do Brasil, a maior movimentação de 

passageiros, o maior percentual de embarques do país e, sobretudo, por ter o maior número de 

empresas aéreas internacionais operando, existe um fato que cada vez mais se torna 

indiscutível, isto é, a rede de aeroportos brasileira vem gradualmente impondo ao cenário do 

setor aéreo, a importância de novos aeroportos, tanto como forma de desafogar os aeroportos 

congestionados, como principalmente, em relação à rivalidade imposta a estes aeroportos, 

incrementada pela ação estratégica das companhias aéreas que atuam nesses aeroportos, e 

principalmente acrescenta-se agora o fato de que estes aeroportos passaram a ser explorados 

pela iniciativa privada, ou seja, a lógica capitalista se imporá de forma mais acentuada, 

implementando a disputa por passageiros, empresas aéreas e rotas em aeroportos que até 

então haviam praticamente desaparecido do mapa, esse é o caso do Aeroporto de Viracopos. 

 

3.1.1.2. Aeroporto de Viracopos: ressurgindo no céu  

O que nos revela ora uma desvantagem locacional, concorrencial, competitiva; ora 

uma capacidade ociosa ou ainda um território de pouco interesse corporativo, pode mediante 

uma estratégia eloquentemente exequível se tornar um território de uso competitivo, isso 

porque o território é sensível, nervoso e objeto de numerosas mudanças de conteúdo 

(SANTOS; SILVEIRA, 2001: 271). 

Por algum tempo, Campinas e o Aeroporto de Viracopos passaram a destoar da 

lógica empresarial de atração das principais companhias aéreas. No entanto, a dinâmica 

empresarial do setor foi capaz de reverter essa situação, aliada também a localização 

geográfica estratégica e a especificidade "regional-nacional-internacional" deste aeroporto que 

o torna caracteristicamente atraente à lógica de mercado definida no setor de transporte aéreo 

brasileiro no país atualmente, aí se situa uma das razões em compreender a dinâmica 

empresarial e dos fluxos nesse território. 

Cappa (2006) afirma que a localização geográfica privilegiada de Campinas 

marcou toda a história de seu desenvolvimento, bem como sua influência sobre os demais 

municípios ao entorno de Campinas.  

Pelo Caminho das Minas dos Goyases, transportava-se parte do açúcar do 

Sudeste para a metrópole portuguesa, no final do século XVIII. Por meio das 

ferrovias, Campinas conquistou posição de entroncamento no século XIX, 
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por onde passava todo o café do interior do Estado de São Paulo para o Porto 

de Santos. Essa posição foi reafirmada com a abertura de rodovias paulistas 

no século XX, ampliando a conexão com o interior e grandes capitais do 
país. Os novos papéis exercidos pelos aeroportos como cidades 

aeroportuárias, centro de negócios e serviços e aeroporto-indústria, além das 

relações com as cidades onde estão inseridos, tendem a requalificar a 

localização geográfica de Campinas no século XXI (CAPPA, 2006: 115). 

 

A iniciativa de construção de um novo aeroporto decorre desde os anos de 1940, 

em razão do crescimento do tráfego aéreo em Congonhas. Tal fato já incitava a necessidade 

de um novo aeroporto compatível com as malhas de voos e empresas aéreas que operavam na 

capital. A iminência de perda de todos os voos internacionais fez com que o Governo do 

Estado de São Paulo, no ano de 1960, transformasse uma pista de terra existente num sítio 

denominado Viracopos no Aeroporto Internacional de Viracopos. 

Nesse sentido, Cappa (2010) acrescenta a essa discussão o crescente 

desenvolvimento econômico de Campinas, que contribuiu com o crescimento da aviação 

comercial na cidade. O autor destaca que foi nos anos de 1980 que se consolidou uma 

estrutura econômica regional integrada e diversificada com dimensões metropolitanas. Desse 

modo, enfatiza que parte expressiva dessa economia se instalou em Campinas, gerando com 

isso o atendimento às demandas regionais. Assim, o transporte aéreo e os grandes aeroportos 

tornaram-se partes integrantes das estratégias empresariais no comércio internacional, bem 

como o Aeroporto de Viracopos sinalizava o surgimento de um novo centro importante para o 

desenvolvimento de Campinas e região, devido o intenso fluxo de pessoas e cargas que 

demandava/demanda os serviços de Viracopos. 

Conforme destaca Fouquet (2007: 8), de início o novo aeroporto não agradou os 

usuários domiciliados na capital devido à própria distância entre as duas cidades, isto por sua 

vez, refletia diretamente na opção das empresas aéreas em operar em Viracopos, ou seja, se 

não havia demanda, definitivamente não havia oferta. Fato este que, muitos anos depois, foi 

desmitificado pela AZUL.  

Embora as companhias aéreas procurem desenvolver suas estratégias mediante 

uma dinâmica concorrencial e competitiva, os passageiros buscavam/buscam aliar suas 

viagens à comodidade e às facilidades em aeroportos próximos; as operações com matriz de 

origem/destino no Aeroporto de Viracopos foram sistematicamente incluídas e, 

consequentemente as empresas aéreas e passageiros passaram a utilizar o aeroporto, mesmo 
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que isso acarretasse custos extras em razão de novos elementos que se constituíam como 

essenciais às empresas aéreas e aos passageiros, como por exemplo: 

Muitas empresas aéreas estrangeiras mantiveram seus balcões de check-in 

em Congonhas e propiciavam traslados em ônibus especiais. Outras 
chegaram a contratar, com empresas aéreas domésticas, a operação de voos 

de conexão Congonhas-Viracopos-Congonhas, o que na prática, equivalia à 

execução de uma escala adicional, com todos os inconvenientes e custos 
adicionais (FOUQUET, 2007: 4). 

 

As operações executadas a partir de Viracopos eram expressivamente menores 

que as realizadas no Aeroporto de Guarulhos/Cumbica (internacionais) e no Aeroporto de 

Congonhas (nacionais). A opção de empresas aéreas e passageiros pelos aeroportos paulistas 

em detrimento do aeroporto campineiro, provavelmente favoreceu a maior projeção das 

operações de Viracopos no segmento aéreo de cargas
107

, em contraponto ao segmento de 

passageiros que continuaram por anos viajando (em voos nacionais e internacionais) com 

matriz de origem/destino em Guarulhos/Cumbica e Congonhas.  

A particularidade do Aeroporto de Campinas distingue-se das demais metrópoles 

em razão de alguns fatores. Primeiro que a cidade não se caracteriza como metrópole nacional 

e, portanto não possui as mesmas funções (por exemplo, não abriga a quantidade de sede de 

importantes empresas, como ocorre em São Paulo; não possui departamentos políticos de 

representatividade nacional, como em Brasília e; também não é referência no setor turístico 

como é o Rio de Janeiro).  

Segundo, o desenvolvimento deste aeroporto se baseou no decorrer dos anos no 

transporte aéreo de cargas, situação esta que vem se modificando, sobretudo porque os 

eventos esportivos que ocorreram/ocorrerão no país e que favoreceram a concessão deste 

aeroporto tem impulsionado o desenvolvimento do aeroporto na movimentação de 

passageiros, mas principalmente porque uma nova dinâmica empresarial reorganizou esse 

aeroporto e, consequentemente, o colocou novamente entre os principais aeroportos da rede 

aérea nacional, o que incipientemente vem ganhando força também no contexto internacional. 

                                                
107 De acordo com o relatório da MZ Group de 2011, sobre um estudo de mercado de Viracopos, destaca-se que 

o Aeroporto é o polo de carga principal da ABSA Aerolinhas Brasileiras, uma companhia aérea brasileira de 

carga, fundada em 1995. Em 2010, a ABSA respondeu por 13,5% do total de carga aérea no Brasil, segundo 

dados da Anac. A ABSA opera voos regulares para a Argentina, Chile, Colômbia, Equador, Alemanha, Panamá, 
Paraguai, Peru e Estados Unidos. Além da ABSA, Viracopos também é servido por um número de companhias 

aéreas de cargas domésticas e internacionais, incluindo a ARROW AIR, ATLAS AIR, CARGOLUX, CENTURION 

AIR CARGO, FEDEX, LAN CARGO, LUFTHANSA CARGO, MARTINAIR HOLLAND, MASAIR, MASTER 

TOP, UNITED PARCEL SERVICE e VARILOG. 
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Nessa lógica soma-se ainda a proximidade com a capital paulista e o fácil 

deslocamento até São Paulo por rodovias o que permite, de certa forma, desobstruir o tráfego 

aéreo nos dois aeroportos da capital
108

, já que em Campinas operam-se tanto voos nacionais 

como internacionais e, também porque a companhia aérea AZUL passou a operar voos no 

país, tendo como base principal de matriz de seus voos o Aeroporto de Viracopos. 

Campinas representa um importante centro econômico do Estado de São Paulo, 

possui o 5º maior PIB do Estado e 13º do país (IBGE, 2010), é a maior cidade do interior que 

não está localizada na região metropolitana. Mais do que a representatividade econômica da 

cidade, o aeroporto foi criado como forma de "desafogar" o congestionamento existente nos 

aeroportos de São Paulo, como já citado. A partir das entrevistas realizadas, o que se pode 

constatar é que este aeroporto tem um papel fundamental para concentrar o volume de 

passageiros que vem do interior do Estado de São Paulo e evita que esse volume venha para a 

cidade de São Paulo a fim de fazer uma conexão ou escala. No entanto, o resultado das 

entrevistas e a análises feitas nos revelam que, Viracopos ainda cumpre pouco esse papel de 

"desafogar" os aeroportos de São Paulo devido à falta de uma ligação mais eficiente e rápida, 

como por exemplo, por trem. 

Nesse sentido, é possível observar que até recentemente o segmento de cargas era 

prioritário nesse aeroporto, tanto que em 2013 o Aeroporto de Viracopos recebeu um dos 

maiores aviões cargueiro do mundo, um Boeing 747-8F. Atualmente, mesmo em decorrência 

da maior utilização do aeroporto para transporte de passageiros, o segmento de cargas ainda é 

considerado de grande representatividade na aviação comercial do Brasil, sendo o segundo 

principal aeroporto nesse segmento, atrás apenas do Aeroporto de Guarulhos/Cumbica, que 

contempla tanto a funcionalidade cargas, como passageiros. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
108 Campinas está localizada a 99 km de São Paulo, o acesso rodoviário para a capital se dá por duas rodovias: a 

Anhanguera e a Bandeirantes. 
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Gráfico 12: Brasil - Fluxo de cargas (doméstico e internacional) no Aeroporto de Viracopos (2005 - 

2012*) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Carga (ton/milhões) 179 179 238 234 192 264 283 246
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* Dados correspondem ao último ano sob gestão da Infraero. 

Fonte: Infraero, vários anos. Elaboração: Camilo Pereira, 2013. 

 

Campinas guarda uma relação muito estreita com a funcionalidade aeroportuária. 

A situação estratégica de localização de Viracopos não é fortuita. Conforme destaca Pons e 

Martínez (2004: 188), a função de certos aeroportos tem relação direta com o território que 

serve e do qual é servido e, nesse sentido, a infraestrutura, considerando nesse caso o 

aeroporto, gera novos e dinâmicos territórios que são estimulados pela fluidez e que, ao 

mesmo tempo, também a estimula. Os aeroportos promovem novos espaços em seus entornos, 

porque os territórios adjacentes são estimulados por vias de comunicação. Segundo as autoras: 

Estas grandes infraestructuras, constituyen verdaderos generadores de 

nuevos y dinámicos espacios urbanos en sus entornos más proximos [...] 
Estas procuran la articulácion de la infraestructura aeroportuaria con los 

núcleos urbanos, turísticos e industriales a los que sirve de forma directa. 

Estas infraestructuras de comunicácion, a su vez, propician el desarollo de 
zonas comerciales proximas que consolidan grandes corredores, muy 

atractivos para la industria, el comercio y los servicios. Aunque las 

actividades en ellos establecidas no tengan siempre una relácion directa con 
el aeropuerto, se benefician del tráfico de personas que éste genera y la renda 

de situación que sus excelentes comunicaciones propician. Como vías de 

penetrácion de las innovaciones, los aeropuertos destacan por haber 

contribuído a la diversificación de las economías de sus hinterlands, como es 
el caso de la implantación de parques tecnológicos por la accesibilidad que 
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la instalación aeroportuaria les proporciona
109

 (PONS; MARTINEZ, 2004: 

188).  

 

É importante ressaltar que a movimentação de passageiros no Aeroporto de 

Viracopos vem substancialmente aumentando, de 2008 a 2012, o número de passageiros 

transportados saltou de 1 milhão para 8,8 milhões de passageiros (ou de 1% para 5% do total 

de passageiros domésticos brasileiros). No mesmo período, o número de operações (pousos e 

decolagens) comerciais de passageiros em Viracopos aumentou de 24 mil para 106 mil, 

nenhum outro aeroporto da rede da Infraero apresentou qualquer semelhança com esta trajetória 

de crescimento (BETTINI, 2013: 55). 

 Duas são as principais razões que intensificaram a maior utilização desse fixo em 

relação à movimentação de passageiros: primeiro, a atuação de uma nova e potencial 

companhia aérea com base de operações principais no Aeroporto de Viracopos. Segundo, a 

concessão deste fixo à iniciativa privada que também é um fato relevante para o aumento da 

movimentação de passageiros com origem/destino em Viracopos, uma vez que o transporte de 

passageiros é preferido, em decorrência de ser lucrativamente mais rentável que o transporte 

de cargas. Estes fatores aliados incitam uma maior concorrência e competitividade tanto entre 

as companhias aéreas quanto entre os próprios aeroportos. 

A posição de destaque da AZUL no Aeroporto de Viracopos se deu como um 

plano secundário da empresa aérea, já que a mesma tinha primeiramente a intenção de ter 

como base de suas operações aéreas o Aeroporto Santos Dumont, que por razões normativas 

não se concretizou enquanto principal base operacional da AZUL. Conforme Bettini (2013a, 

s/p) a opção da empresa aérea por Viracopos tornou-se mais válida, uma vez que "pôde 

aproveitar a demanda reprimida no interior do Estado de São Paulo e do sul de Minas, 

formada por pessoas que precisavam se deslocar até os aeroportos da Capital. Ao mesmo 

                                                
109 "Estas grandes infraestruturas constituem verdadeiros geradores de novos e dinâmicos espaços urbanos em 

seus entornos mais próximos [...] Estes procuram a articulação da infraestrutura aeroportuária com os núcleos 

urbanos, turísticos e industriais que os servem de forma direta. Estas infraestruturas de comunicação, por sua 

vez, propiciam o desenvolvimento de áreas comerciais próximas que consolidam grandes corredores, muito 

atrativos para a indústria, o comércio e os serviços. Embora as atividades neles estabelecidas não tenham 

sempre uma relação direta com o aeroporto, se beneficiam do tráfego de pessoas que estes geram e a renda da 

situação que suas excelentes comunicações propiciam. Como vias de penetração das inovações, os aeroportos 
destacam por terem contribuido com a diversificação das economias de suas hinterlandias, como é o caso da 

implantação de parques tecnlógicos de acessibilidade que a instalação aeroportuária fornece". (Tradução 

nossa). 
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tempo, a empresa aérea fez de Campinas uma base para passageiros que não mantêm relação 

com a região, mas que fazem aqui as conexões para outros destinos".  

Isso pode ser observado pela participação de mercado da AZUL nesse aeroporto 

comparado com a TAM e a GOL, no que tange ao volume de passageiros transportados, o que 

demonstra por sua vez que, nesse caso, a competitividade se sobrepôs mediante uma 

estratégia inovadora, que condicionou a AZUL sua posição líder no Aeroporto de Viracopos, 

inclusive com ligações aéreas monopolísticas
110

, daí entender que aquele mercado 

duopolizado pela TAM e GOL tenha sistematicamente diminuído frente à atuação e a 

participação no mercado da AZUL: 

 

Gráfico 13: Brasil - Percentual de participação por empresa aérea no total de passageiros 

transportados em voos nacionais no Aeroporto de Viracopos (2013) 
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Fonte: Banco de Dados APCP/Anac, vários anos. Elaboração: Camilo Pereira, 2014. 

 

No mercado internacional, a TAM tem uma participação insignificante no 

montante de voos que partem/chegam ao Aeroporto Internacional de Campinas/Viracopos, 

menos de 1%, no ano de 2013. No mesmo ano, a GOL operou com um percentual maior de 

                                                
110 Atuar em rotas de monopólio, nesse caso, em que o mercado está aberto às operações de outras companhias 
aéreas rivais, não se caracteriza como uma concorrência e competitividade desleal. A AZUL visualizou um nicho 

de mercado subaproveitado e tem se beneficiado dessa vantagem competitiva, o que possivelmente pode ocorrer 

também com as ligações internacionais nesse aeroporto. 
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participação em relação ao número de passageiros transportados, embora pouco expressivo, 

pouco mais de 9%, em contraponto as companhias aéreas estrangeiras movimentaram 

passageiros em torno de 90% dos voos internacionais, com destaque para a TAP Portugal.  

Ainda que as companhias aéreas internacionais tenham participação expressiva 

em Viracopos, o somatório dos anos de 2003 a 2012 registra que 99,1% dos voos com 

origem/destino no Aeroporto de Campinas são de passageiros em voos domésticos. Contudo, 

este percentual de passageiros de voos nacionais em relação aos internacionais, não se reflete 

em quantidade no cômputo com os demais aeroportos, apenas na relação com o segmento 

internacional neste aeroporto específico. Em suma, o que podemos observar ainda é uma 

subutilização tanto no segmento nacional quanto no internacional em Campinas. 

Conforme entrevista realizada com o Diretor de Planejamento de Malha e Frotas 

da companhia aérea TAM, o diferencial da companhia aérea AZUL foi sua aposta em uma 

estratégia inteligente ao concentrar seus voos a partir de Viracopos, aeroporto desprezado 

pelas demais empresas aéreas. Esta estratégia permitiu a AZUL ter o aeroporto como um 

insumo de grande importância para uma companhia aérea, para a diversificação da sua malha 

aérea e, de forma indireta, para diversificação das ligações aéreas realizadas no Brasil. Definir 

a malha de voos com a priorização de um hub pode fazer a diferença entre crescer e não 

crescer. De fato, essa estratégia foi prioritariamente a referência de diferenciação da AZUL 

em relação às demais empresas aéreas e que sumariamente a fez crescer num segmento pouco 

explorado pelas rivais e em um aeroporto que por anos foi subutilizado. 

Essa inoperância no Aeroporto de Viracopos, mas uma vez tem proporcionado a 

AZUL visualizar um mercado ocioso, assim como ocorreu no segmento nacional. Desde o 

ano de 2013, a companhia aérea vem firmando acordos com empresas aéreas internacionais e 

no ano 2014 há projetos para aquisição de aviões maiores e compatíveis com o segmento 

internacional, soma-se a isso o fato de Viracopos ter passado para a gestão privada, o que tem 

estimulado o interesse de companhias aéreas estrangeiras tanto em operar neste aeroporto 

como em firmar acordos com companhias aéreas domésticas que operarem e Viracopos. 

Bettini (2013a, s/p) destaca que o grande trunfo da AZUL foi trazer para a 

empresa aérea o passageiro que precisava fazer escalas/conexões no seu itinerário. "Na falta 

de uma ligação direta entre Porto Alegre e Recife, por exemplo, o passageiro tinha como 

opções passar por São Paulo, Rio de Janeiro ou Brasília; agora, Campinas entrou no mapa. É 

esse passageiro ‘de passagem’ que a AZUL não teria condições de atender se tivesse sua base 

operacional [hub] no Santos Dumont, um aeroporto que opera no limite de sua capacidade 
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desde a década de 1990. Enquanto isto, Viracopos tinha margem para suportar uma utilização 

mais intensiva, e foi explorado nesta direção". 

Sua atuação e, consequentemente sua vantagem competitiva em atuar 

praticamente sem concorrência nesse mercado, despertou o interesse da TAM e da GOL em 

realizar voos a partir desse e com destino para esse aeroporto, contudo, ainda não suficiente 

para refrear o crescimento e o poder de mercado da AZUL, que teve um crescimento geral da 

oferta de assento disponível por quilometro no transporte aéreo de 297%, contra 16% da GOL 

e 22% da TAM. 

Em 2013 a companhia aérea GOL solicitou junto a Anac a autorização de 

ampliação de suas operações em Viracopos, ampliação esta com frequências para o Aeroporto 

Santos Dumont e Brasília. De acordo com a GOL, o objetivo desse aumento de operações em 

Viracopos se dá porque: com o projeto de expansão do Aeroporto de Campinas, identificamos 

uma oportunidade de crescimento da companhia aérea na região, absorvendo a demanda de 

cidades como Limeira, Jundiaí, Piracicaba, Itu, Sorocaba, entre outras, explica o diretor 

comercial da GOL. Nossa proposta não é levar passageiros de São Paulo para embarcar via 

Viracopos, e sim, disponibilizar toda a malha da companhia aérea e de suas parceiras para 

clientes de Campinas e região. Para isso, iremos oferecer ônibus partindo de algumas das 

cidades próximas a Campinas, facilitando a chegada ao aeroporto
111

. 

A mesma intenção de expansão territorial da malha de rotas a partir de Viracopos 

se dá com a companhia aérea TAM. Em entrevista com o Diretor de Planejamento de Malhas 

e Frotas, nos foi relatado que as operações em Viracopos abrem possibilidades para a empresa 

aérea diversificar sua escala territorial de atuação. Nesse caso, o Aeroporto de Viracopos se 

apresenta para a TAM como uma alternativa de concorrência, ou seja, para deter opções de 

voos neste aeroporto que atualmente vem apresentando maior demanda. No entanto, não é 

uma alternativa de estratégia competitividade, a intenção de continuar detendo poder de 

mercado para TAM ainda se subescreve em aeroportos como Congonhas e 

Guarulhos/Cumbica. Nesse sentido, Viracopos é visto pela TAM como uma forma de 

dinamizar sua escala regional na tentativa de gerar passageiros para outras escalas da 

companhia aérea, uma vez que a companhia aérea destaca que: "nesse momento é estratégico 

investir nas operações regionais como forma de acoplar à rede de fluxos atual da TAM, 

                                                
111 Fonte: Gol pede à Anac ampliação da operação em Viracopos. Disponível em:  

http://g1.globo.com/economia/noticia/2013/05/gol-pede-a-anac-ampliacao-da-operacao-em-viracopos.html. 

Acessado em 06/06/2013. 
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passageiros de voos regionais, principalmente aqueles que têm como destinos outros países" 

(Diretor de Planejamento de Malhas e Frotas da TAM, 14/03/2014). 

O que se pode observar a partir dessa iniciativa da GOL e da TAM é, 

primeiramente, a imposição de uma maior concorrência com a AZUL nesse segmento; 

segundo, observa-se que essas companhias aéreas utilizam-se da estratégia de imitação 

(HANSENCLEVER; TIGRE, 2002) ao dispor da mesma ação que a AZUL, por exemplo, 

disponibilizar ônibus que fazem o trajeto São Paulo-Campinas. Com isso, nota-se que a 

vantagem competitiva da AZUL se esvaia, em curto ou médio prazo, frente uma ação 

estratégica semelhante de uma companhia aérea rival. Os resultados desse embate 

concorrencial passam para outro patamar, que pode se dar, tanto na relação de passageiros 

transportados quanto pelos pares de ligações disponibilizados nesse aeroporto. A AZUL 

(juntamente com a TRIP) apresentou passageiros em 97 aeroportos na ligação com 

Campinas/Viracopos, enquanto a GOL apresentou 12 e a TAM, 10 ligações. 

Em linhas gerais, o que se assiste atualmente é a dominância do poder de mercado 

da AZUL em Viracopos, considerando principalmente a expressividade do número de 

ligações aéreas em que a companhia aérea tem um regime de monopólio (50 ligações no ano 

de 2014), sobretudo em ligações diretas confirmando a principal estratégia de diferenciação 

da AZUL, em outras palavras, a companhia aérea opera com dominância em ligações em que 

não há nenhuma outra empresa aérea executando a mesma ligação, não há concorrência, não 

há opções de outras companhias aéreas.  

Relacionado ainda a esta maior projeção que o Aeroporto de Viracopos vem 

adquirindo, há também que se considerar as estratégias da concessionária que administra o 

aeroporto após a concessão. O interesse da concessionária extrapola os limites do território 

nacional. Por anos Viracopos, mesmo sendo um aeroporto internacional, suas operações 

pouco se concretizavam em termos de escala internacional. Nesse sentido, as estratégias da 

concessionária tem reorientado a função deste aeroporto, não apenas no sentido de atrair 

empresas aéreas nacionais, mas também, estrangeiras, como forma de ampliar as operações 

desse segmento. 

No que tange as operações internacionais, Viracopos possuía em 2013 apenas uma 

companhia aérea estrangeira operando voos internacionais nesse hub, o que justifica o baixo 

movimento de passageiros nesse segmento, e uma empresa aérea nacional, a GOL. Em 2012 o 

Aeroporto contava com as operações de duas companhias aéreas estrangeiras a TAP Portugal 

e a PLUNA Linhas Aéreas Uruguaias.  
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A pouca expressividade no segmento internacional em Viracopos é alegado pelas 

companhias aéreas em razão da falta de estrutura interna compatível com as demandas 

necessárias a esse segmento no Aeroporto de Viracopos, o que por vezes condicionou a 

transferência de operações para Guarulhos/Cumbica.  

As razões que inviabilizam as operações internacionais em Viracopos 

historicamente estiveram relacionadas à proximidade com o Aeroporto de 

Guarulhos/Cumbica. No entanto, não é apenas a concorrência com Guarulhos/Cumbica que 

desestimula as operações em Viracopos, a questão infraestrutural é essencial para 

compreender o baixo interesse de empresas aéreas estrangeiras, o que em partes também 

responde a histórica limitação do interesse das empresas aéreas nacionais. 

Os problemas relacionados à estrutura interna do aeroporto confere também a 

ausência de fingers
112

 (os corredores móveis que conectam a aeronave ao terminal) sendo que 

as companhias aéreas ainda utilizam ônibus para embarque e desembarque de passageiros. 

Atualmente, a concessionária que administra o Aeroporto de Viracopos está desenvolvendo 

um projeto de construção do novo terminal internacional. O investimento no novo terminal é 

de R$ 2 bilhões (Anac, 2013). 

Outro importante elemento na questão infraestrutural de Viracopos e na realização 

de voos internacionais refere-se a grande demanda pelos serviços de comercialização 

aeroportuária, que apresentam isenção/redução de impostos sob a venda de produtos nacionais 

e internacionais, os conhecidos Free Shop ou Duty Free
113

. O Aeroporto de Viracopos não 

possuía, até o ano de 2012, esse tipo de comércio em suas instalações o que desfavorecia o 

segmento internacional e, por sua vez, contribuía para que, tanto empresas aéreas como 

passageiros realizassem suas operações/viagens no Aeroporto de Guarulhos/Cumbica. 

Com a concessão de Viracopos, em 2013 foi inaugurado esse ramo comercial, 

com o intuito de atrair empresas aéreas e passageiros. Embora a questão dos fingers e do Duty 

                                                
112 Fingers: também designada por manga ou ponte de embarque  é um dispositivo que faz a ligação entre o 

terminal de aeroporto e o avião, permitindo, assim, a entrada e saídas dos passageiros. É um equipamento 

regulável em altura, de acordo com a distância da porta do avião ao solo. No entanto, certos tipos de aviões, cuja 

entrada fica a pouca distância do solo, não podem usufruir deste dispositivo. A principal vantagem das pontes 

telescópicas é o conforto oferecido aos passageiros no acesso ao interior do avião, e na sua saída deste para o 

terminal, efetuado dentro de uma espécie de túnel, que os protege da chuva e do vento. Antes da introdução deste 

equipamento, a entrada e saída dos passageiros era efetuada a pé, tendo que subir e descer as escadas dos aviões, 
ou feita por autocarros. A utilização dos fingers é cada vez maior nos grandes e modernos aeroportos (Glossário 

do Departamento de Controle do Espaço Aéreo, 2014). 

113 Free Shop ou Duty Free: são lojas localizadas no interior de salas de embarque e desembarque 

de aeroportos onde produtos são vendidos com isenção ou redução de impostos. 
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Free sejam aspectos pontuais na relação da concorrência e da competitividade no setor aéreo, 

é importante destacar que não se tratam de aspectos isolados nessa cadeia de estratégias e, 

mais, fatores relacionados à questão infraestrutural tanto aeroportuária externa como interna 

instiga, uma rivalidade que não fica apenas no plano empresarial das companhias aéreas, mas 

também em relação aos aeroportos, principalmente com Guarulhos (em termos internacionais) 

e Congonhas (nacionais), que são os dois aeroportos que mais disputam empresas aéreas e 

passageiros com Viracopos, em razão da proximidade física. 

Dentre as ligações internacionais mais movimentadas no Aeroporto de Viracopos 

estão: Campinas-Lisboa realizada pela TAP Portugal que é a de maior expressão em volume 

de passageiros, no ano de 2013 foram transportados 50 mil passageiros (Anac, 2014). A 

principal ligações da GOL é com Buenos Aires, em que foram transportados 6 mil passageiros 

no ano de 2013. A mesma ligação é realizada entre Guarulhos/Cumbica-Buenos Aires, sendo 

que no mesmo ano foram transportados cerca de 165 mil passageiros, esse volume demonstra 

um distanciamento expressivo entre os aeroportos, mas, sobretudo demonstra o diferencial do 

poder de mercado que a GOL exerce nesses dois aeroportos.  

A GOL, no ano de 2012, possuía nova ligação com Punta Cana na República 

Dominicana, transportando 1.850 passageiros, sendo que em Guarulhos/Cumbica esse volume 

foi no mesmo ano de 21.097 passageiros. A ligação Campinas-Montevidéu no Uruguai era 

realizada pela PLUNA, que em 2011 transportou 36.595 passageiros e em 2012 esse número 

foi significativamente menor 16.015 passageiros, no ano de 2013, não foi mais ofertada esta 

rota.  

Um fato que merece ser destacado é que a TAM, principal companhia aérea 

brasileira em volume de passageiros internacionais, não opera nenhum voo internacional no 

Aeroporto de Viracopos/Campinas. Mesmo em decorrência dessa ausência observada por 

anos, a GOL não ampliou o número de ligações a partir desse aeroporto. Embora a AZUL 

ainda não opere nesse segmento, o Aeroporto de Viracopos se coloca mais uma vez como um 

nicho pouco explorado e que pode fazer a diferença no aumento de ligações, frequências, 

itinerários e volume de passageiros internacionais, por isso, o interesse da AZUL em abrir 

suas ações no mercado, a fim de captar recursos e ampliar suas escala territorial de atuação, 

insistindo em Viracopos como base principal de suas operações, conforme relatado em 

entrevista. 

As estratégias mais uma vez, se mostram em outro patamar, que não o das 

empresas aéreas. Para além da concorrência e da competitividade entre as companhias aéreas, 
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as concessões aeroportuárias e as iniciativas de reorganização, modernização e investimentos 

nos aeroportos tem gerado efeitos positivos em relação à rivalidade entre os aeroportos, haja 

vista o exponencial aumento do número de passageiros e do número de ligações aéreas nos 

últimos anos no Aeroporto de Viracopos, comparado com os aeroportos paulistanos. 

Como forma de incrementar o potencial de Viracopos, a concessionária do 

aeroporto organiza estratégias que visam atrair companhias aéreas por meio de incentivos, 

como por exemplo: incentivos em relação à redução ou isenção temporária de tarifas com as 

empresas aéreas, unificação do ICMS sobre combustível de aviação etc., e dentre as 

companhias aéreas que mais agregam valor ao aeroporto estão empresas aéreas internacionais, 

mas também nacionais, sobretudo a TAM e a GOL.  

A presença da TAM e da GOL em Viracopos é extremamente estratégica para a 

concessionária, pois a atuação nacional desses dois grandes players gera diretamente mais 

voos, mais passageiros e, consequentemente, maior retorno financeiro. Portanto, temos um 

círculo vicioso, que se dá em efeito cascata, se por um lado, os aeroportos passaram a 

concorrer, por outro lado, os mesmos movimentam a dinâmica concorrencial e competitiva 

entre as empresas aéreas e estas funcionam como incremento ao potencial aeroportuário. 

A atuação de companhias aéreas estrangeiras no Aeroporto de 

Viracopos/Campinas busca, nesse momento, se aliar ao crescimento das operações da AZUL 

que se tornou estrategicamente atraente às operações das estrangeiras. A opção da AZUL em 

direcionar a definição de sua malha de voos para o mercado doméstico e, nesse sentido, 

impulsionar a demanda a partir desse hub, contribui para as operações internacionais, uma vez 

que isso fomenta uma sinergia direta ou indireta entre a AZUL e companhias aéreas 

estrangeiras, já que os passageiros de empresas aéreas estrangeiras podem realizar 

conexões/escalas em Campinas, não tendo que passar por Guarulhos/Cumbica, ou seja, 

Viracopos se coloca como mais uma opção tanto para as empresas aéreas, quanto para os 

passageiros.  

Em 2014, o Aeroporto de Viracopos opera para 70 destinos nacionais. Como a 

companhia aérea AZUL possui 90% dos voos nesse aeroporto e suas operações estão restritas 

ao mercado doméstico, nota-se que embora ainda exista uma predominância de voos 

domésticos em relação aos internacionais, o que pode ser melhor verificado quando de 

compara com a ligações aéreas de Guarulhos/Cumbica, os voos de Campinas não mais se 

encontram limitados territorialmente em nível nacional, mesmo em decorrência da baixa 

operação da TAM e da GOL, o que justifica a dominância da AZUL, que juntamente com a 
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TRIP ampliou territorialmente as operações aéreas do Aeroporto de Viracopos, imprimido 

uma nova dinâmica de ligações, principalmente em localidades não atendidas anteriormente. 

Comparativamente, Viracopos ainda apresenta um volume de passageiros menos 

expressivos que Congonhas e Guarulhos/Cumbica. Contudo, de acordo com os dados da Anac 

(2011), embora Viracopos apresente um número absoluto substancialmente menor de 

passageiros transportados em relação com Congonhas e Guarulhos/Cumbica, Viracopos foi o 

aeroporto que mais cresceu no ano de 2009, com um aumento de 210% por ano no tráfego de 

passageiros. Do total de passageiros incluindo os três aeroportos que servem a região de São 

Paulo, Viracopos é o que tem apresentado o maior crescimento percentual desde 2009. Em 

grande medida esse crescimento é resultado das operações da empresa aérea AZUL que em 

2010 foi responsável por 56,3% dos assentos regulares de destino em Viracopos, seguida pela 

GOL com 24,1% e pela TAM com 17,2%. 

Em síntese, dentre as análises destacadas sobre o Aeroporto de Viracopos é 

importante ressaltar: a importância das companhias aéreas na disputa pelos pousos e 

decolagens em voos domésticos nesse aeroporto; a histórica priorização do segmento 

cargueiro que ultimamente vem cedendo "espaço" ao segmento de passageiros; o 

desenvolvimento econômico de Campinas aliado ao processo de reestruturação urbano-

industrial que em muito contribuiu para o adensamento do tráfego aéreo nesse aeroporto; a 

atuação da AZUL e a atual concessão do aeroporto. Estes são elementos cruciais para 

compreender a relação da dinâmica do capital aliada à dinâmica territorial de ressurgimento 

de um aeroporto que gradativamente tem sido promovido a um patamar concorrencial e 

competitivo correspondente a sua magnitude na rede aérea brasileira.  

Nesse sentido, CAPPA et al (2009) enfatiza que a importância de Viracopos para 

Campinas depende, em grande parte, de como poderá ser sua inserção junto à cidade. Nesse 

contexto de análise o autor considera duas possibilidades: Viracopos servir-se de Campinas e 

região ou servir à Campinas e região. 

Em suma, destacamos que essas duas possibilidades são recíprocas, uma vez que a 

infraestrutura logística de Viracopos pode se integrar as estratégias corporativas das grandes 

empresas aéreas que necessitam desse modal para o transporte rápido e eficiente de 

mercadorias, e ao mesmo tempo, há um crescente aumento da utilização desse aeroporto em 

relação ao transporte de pessoas, que não somente estão localizadas em Campinas e na sua 

região, há uma demanda que extrapola os limites próximos, daí a importância de voos 

internacionais e a atual priorização dada a esse segmento pela concessionária do aeroporto. 
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Desse modo, a maior frequência na utilização desse aeroporto decorre, em parte, 

das ações estratégicas do concessionário administrador, que com o objetivo de expandir as 

operações de Viracopos pode contribuir para atrair um maior número de empresas aéreas que 

por sua vez, ampliam as escalas territoriais de operações com origem/destino no aeroporto. 

Nesse sentido, as estratégias das companhias aéreas possibilitam a abertura de novos nichos 

de mercado. Nessa perspectiva, a busca por concorrer e competir, se revela pelo 

posicionamento estratégico das companhias aéreas, que se reinventam a todo momento para 

induzir a concentração e centralização do capital nos diferentes territórios de atuação.  

Diante dessa lógica, as companhias aéreas barateiam o preço das passagens, 

promovem estratégias de cooperação, diversificam geograficamente a capilaridade de suas 

malhas de voos, induzindo uma dinâmica tanto empresarial quanto territorial, fazendo com 

que o aeroporto sirva-se e seja servido, o que não é um fato exclusivo de Viracopos, mas de 

todos os aeroportos aqui analisados, considerando suas especificidades. Um exemplo dessa 

dinâmica pode ser vista no Aeroporto de Congonhas, que historicamente decolou e aterrissou, 

tendo por várias vezes, arremetido. 

 

3.1.1.3. Mudança de altitude: o Aeroporto de Congonhas 

Congonhas é o principal aeroporto em movimentação de passageiros domésticos 

no Brasil. Sua inicial criação se deu nos anos de 1936, quando a Empresa Aérea Auto-

Estradas S.A. construiu o primeiro campo de pouso de Congonhas. O crescimento do 

complexo aeroportuário ocorreu paralelamente ao desenvolvimento da aviação comercial 

brasileira.  

De acordo com Fouquet (2007: 2), as ampliações e melhorias ocorreram como 

forma de adequar a infraestrutura aeroportuária às condições de navegabilidade do setor e à 

crescente demanda por voos nacionais e internacionais. O Aeroporto de Congonhas "em 1958 

tornou-se o primeiro aeroporto brasileiro a ultrapassar a marca de 100 mil movimentos de 

aeronaves" e também registrava movimento recorde no transporte de passageiros. 
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Tabela 01: Brasil - Evolução do tráfego de passageiros no Aeroporto de Congonhas (1941 - 2010)  

ANOS PASSAGEIROS 

1941 – 1950 3.394.000 

1951 – 1960 12.819.000 

1961 – 1970 13.023.000 

1971 – 1980 40.636.000 

1981 – 1990 40.862.000 

1991 – 2000 54.863.000 

2001 – 2010 133.487.000 

Fonte: Fouquet (2007) e Anac, vários anos. Elaboração: Camilo Pereira, 2013. 

 

De crucial importância à questão infraestrutural e operacional de Congonhas é a 

localização do aeroporto na cidade de São Paulo. Desde sua construção na década de 1930, a 

área que hoje é ocupada por Congonhas era uma região da cidade praticamente desabitada. A 

expansão urbana converteu-se, ao longo do tempo, em mais um problema, qual seja: o 

deslocamento na cidade de São Paulo, em virtude dos congestionamentos nas principais vias 

de acesso ao Aeroporto de Congonhas. 

 Conforme consta na Foto 03, ainda na década de 1960 o Aeroporto possuía 

condições de ampliação de seu sítio aeroportuário, contudo o crescente desenvolvimento 

urbano desenfreado passou gradativamente a ocupar a área próxima do aeroporto, 

impossibilitando sua ampliação e dificultando as operações de pouso e decolagem, o que hoje 

se caracteriza como um dos principais problemas deste aeroporto e que limita grande parte de 

suas operações
114

. 

 

 

 

 

 

                                                
114 Dentre outros motivos, essa limitação se ampliou após um acidente do voo JJ3054 da companhia aérea TAM , 
em julho de 2007, no qual 199 pessoas morreram. As análises sobre os motivos do acidente, a pista do aeroporto 

havia sido reformada e liberada havia vinte dias sem o grooving (ranhuras na pista feitas para ajudar a frear os 

aviões). Mas somaram-se a isso o fato da pista ser curta e dificultar a frenagem dos aviões.  
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Foto 03: São Paulo - Aeroporto de Congonhas (1960 e 2010) 

 
Fonte: www.uol.com.br. Acesso em: 14/06/2013 

 

De acordo com informações concedidas em entrevista na Secretaria de Aviação 

Civil da Presidência da República, a questão de limitação de Congonhas é bastante 

contraditória. O Aeroporto de Congonhas se baseia no sistema de alocação de slots, porque 

assim como ocorre com outros aeroportos brasileiros, a demanda é maior que a capacidade de 

infraestrutura. No entanto, para a Diretora, as restrições de voos em Congonhas podem ser 

explicadas juntamente com outros motivos, considerando que o aeroporto tem capacidade de 

expansão de voos, mas que os problemas de infraestrutura surgem gradativamente em 

decorrência dessa expansão:  

Congonhas é um aeroporto que tem slots 100% do tempo, não é só questão 
de demanda por um horário específico, é questão de infraestrutura. Mas até 

isso é questionável, Congonhas operava até 60% de slots por hora antes do 

acidente da TAM. A nossa percepção é que a quantidade de voos no 
Aeroporto de Congonhas pode ser ampliada, a restrição não é a 

infraestrutura, apesar de que além de 60 slots já passaria a ter uma 

restrição, mas hoje a restrição de 30 slots é decorrente de um acidente em 

que o Governo sem saber o que ocorreu e ainda em fase de avaliação e 
estudo, com medo de que acontecesse outro acidente, tomou todas as 

medidas mais restritivas em relação ao aeroporto e o slot foi uma dessas 

medidas. Praticamente diminuiu pela metade a capacidade de voos por hora 
dentro de Congonhas. Mesmo que buscássemos derrubar a restrição de 30 

slots por hora em Congonhas, praticamente duplicaríamos a quantidade de 

usuários, mas amanhã haveria outro problema de infraestrutura e teríamos 
que partir para uma nova regra de slots por conta de um problema de 

infraestrutura. Mas duplicando essa quantidade em Congonhas, permite-se 

que as pequenas passem a operar no aeroporto inevitavelmente. Portanto, é 

uma questão que estamos analisando, quem faz essa avaliação de segurança 
de pista etc., é o Comando da Aeronáutica, eles acham sim que tem 

capacidade para ampliar os 30 slots, mas eles têm restrições, não 

recomendam a volta dos 60 slots que eram operados. E se for para 
aumentar, eles recomendam que seja paulatinamente. Estamos negociando 

com o Comando da Aeronáutica o seguinte: hoje quantos slots podem ser 

http://www.uol.com.br/
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aumentados? Dessa quantidade vamos fazer uma regra de: quem vai 

acessá-los é somente a empresa aérea que não está no aeroporto, porque 

com isso diminui-se a concentração nesse aeroporto (Diretora do 

Departamento de Regulação e Concorrência da Aviação Civil, 

28/04/2014). 

 

O confronto entre as figuras que ilustram o Aeroporto de Congonhas no ano de 

1960 e 2010 define por si só as mudanças registradas na metrópole paulistana. Na figura da 

direita (2010) é possível observar a cabeceira que demarca as extremidades da pista no 

Aeroporto de Congonhas. A cabeceira define o limite de pista utilizável para pouso e 

decolagem, no seu sentido longitudinal. Pela figura nota-se que esta cabeceira posicionada no 

sentido Bairro Jabaquara, situa-se frontalmente com a Avenida Washington Luis. A 

localização geográfica do aeroporto na cidade de São Paulo se define por uma característica 

paradoxal, a da vantagem e da desvantagem. Se pensarmos em termos de mobilidade, ao 

mesmo tempo, em que o aeroporto está localizado centralmente na cidade, podendo se utilizar 

das diferentes artérias viárias da cidade, o mesmo é confrontado pelos problemas relativos à 

difícil mobilidade em decorrência dos intensos congestionamentos que envolvem as principais 

vias de escoamento próximas ao aeroporto.  

Ter capacidade de expansão de voos, diminuir a concentração das grandes 

empresas aéreas nesse aeroporto e duplicar o número de passageiros, conforme a Diretora nos 

relatou, se caracteriza como uma postura voltada às questões da aviação comercial e de sua 

infraestrutura, mas em termos de mobilidade urbana, ao mesmo tempo, aumentar-se-ia 

também o congestionamento, sobretudo nas principais vias de acesso ao aeroporto. 

Nesse mérito, vale destacar um importante fato sobre Congonhas, que está 

relacionado ao planejamento urbano que historicamente privilegia o transporte privado em 

detrimento do transporte coletivo. Embora o aeroporto esteja ligado ao transporte coletivo por 

ônibus, o mesmo não está conectado a linha férrea do Metrô (Companhia do Metropolitano de 

São Paulo) e dos trens da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) da capital, o 

que contribui para intensificar o acúmulo de veículos que dificultam a circulação e o acesso 

ao aeroporto. 
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Contudo, esse não é um problema exclusivo de Congonhas
115

, nenhum aeroporto 

brasileiro tem ligação férrea. Mas em outros países, esse problema também é recorrente. O 

Aeroporto di Roma-Ciampino na Itália, designado para operações de empresas aéreas low 

cost, low fare, com movimentação de 5 milhões de passageiros, também não possui ligação 

férrea no aeroporto ou próximo deste. Outro exemplo é o Aeroporto de Berlim-Tegel na 

Alemanha, de nível internacional, que apresenta volume de passageiros da ordem 19 

milhões/ano. O Aeroporto de Dublin na Irlanda, outro aeroporto internacional, com 

movimentação anual em torno de 18 milhões de passageiros também não tem ligação férrea. 

O Aeroparque de Buenos Aires, não tem ligação ferroviária e movimenta cerca de 9 milhões 

de passageiros por ano, assim como o Aeroporto Internacional de Ezeiza (Grande Buenos 

Aires) com 9 milhões de passageiros. Nesses aeroportos, da mesma forma que em Congonhas, 

outras alternativas de mobilidade foram desenvolvidas, como taxis, ônibus, transfer etc., no 

entanto, menos eficientes que a ligação férrea, que permite maior capilaridade e velocidade 

nos deslocamentos do e para o Aeroporto. 

O desenvolvimento aeroviário do Aeroporto de Congonhas foi parcialmente 

interrompido com a inauguração do Aeroporto de Guarulhos/Cumbica. A redução de mais de 

50% dos voos operados no aeroporto e transferidos para o novo complexo aeroportuário 

paulistano, fez com que o Ministério da Aeronáutica reorientasse a autorização de voos entre 

os Aeroportos de Guarulhos/Cumbica e Congonhas. No entanto, segundo Fouquet (2007: 3) 

"as dificuldades de acesso rodoviário ao Aeroporto de Guarulhos e a necessidade de promover 

ligações rápidas entres os centros vitais da economia nacional, constituíram-se fatores 

determinantes para retirar as restrições quanto às operações de Congonhas". 

Percebe-se que a concorrência entre aeroportos e a sazonalidade no decorrer dos 

anos no volume de passageiros que utilizavam ora Congonhas; ora Guarulhos/Cumbica, não 

tem procedência apenas na relação entre voos domésticos e internacionais. Esta sazonalidade 

se deu mais sistematicamente pela própria política de restrições dos diferentes Governos, que 

em alguns momentos implicaram numa maior demanda de tráfego para Guarulhos/Cumbica, e 

noutros momentos favoreceu a maior movimentação no Aeroporto de Congonhas, mas isso 

quando Congonhas ainda operava voos internacionais.  

                                                
115 No entanto, vale destacar que está em construção a Linha 17-Ouro que compreende a ligação férrea entre a 

Estação Jabaquara (Linha 1-AZUL) à Estação São Paulo-Morumbi (Linha 4-Amarela), sendo que o Aeroporto 

de Congonhas é a principal parada desta linha. 
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Por outro lado, vale destacar que a gradativa limitação que por fim acabou pela 

suspensão de voos internacionais em Congonhas, favoreceu a oferta/demanda por voos 

regionais e, nesse aspecto, despertou o interesse das companhias aéreas nesse segmento. 

Outro aspecto relevante é que também se acentuou a peculiar estratégia de operacionalização 

da ponte-aérea Rio-São Paulo, que representa a rota brasileira com a maior quantidade de 

assentos e voos oferecidos. No mercado doméstico, a ponte-aérea representou 5% dos 

assentos oferecidos e 4,7% dos voos realizados no país em todo ano de 2010. Em 2011, dos 

82.049.177 passageiros transportados em ligações domésticas, mais de 7 milhões estavam na 

ponte-aérea Rio-São Paulo. 

No que tange a atuação empresarial relacionada ao Aeroporto de Congonhas, os 

anos 2000 representaram uma nova fase às companhias aéreas, mas também à própria 

dinâmica aérea deste aeroporto. Este fato se deu em decorrência da definição da malha de 

voos da nova empresa aérea GOL, que iniciou suas operações com base em aeroportos 

centrais do país, com destaque para Congonhas, que já se constituía como seu principal hub 

doméstico. 

O Aeroporto de Congonhas tem atualmente cinco companhias aéreas operando 

voos domésticos: TAM, GOL, AZUL, AVIANCA e BRAVA. Ao contrário do Aeroporto de 

Guarulhos/Cumbica a dinâmica territorial promovida com origem/destino em Congonhas tem 

uma escala regional e nacional de atuação, já que não há voos internacionais, embora o 

Aeroporto ainda seja intitulado oficialmente como internacional. Essas empresas aéreas 

empreendem uma intensa concorrência (porque cada empresa aérea busca promover 

estratégias que possibilitem ampliar o número de frequências nesse aeroporto) e 

competitividade (já que a maior participação em Congonhas garante automaticamente maior 

market share, em razão, sobretudo, porque Congonhas possui a ligação mais movimentada do 

país, a ponte-aérea). No ano de 2013, a TAM liderou o mercado aéreo com operações em 

Congonhas, de acordo com o gráfico a seguir. 
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Gráfico 14: Brasil - Percentual de participação por empresa aérea no total de passageiros 

transportados em voos domésticos no Aeroporto de Congonhas (2013) 

TAM GOL AVIANCA AZUL Outras empresas
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Fonte: Banco de Dados APCP/Anac, vários anos. Elaboração: Camilo Pereira, 2014. 

 

O Aeroporto de Congonhas articula uma importante movimentação aérea com as 

principais capitais do país, sendo que praticamente todas as capitais brasileiras têm voo direto 

para a capital metropolitana de São Paulo. Além disso, há um movimento expressivo de 

passageiros transportados entre a capital e os principais centros urbanos do interior paulista. 

Somente no ano de 2010 foram transportados em voos regulares 676.759 passageiros, 

considerando apenas os aeroportos regionais regulares do Estado de São Paulo.  

Tal fato se dá, em grande medida, em decorrência do processo de desconcentração 

produtiva. A reestruturação industrial processada a partir da década de 1970 iniciou no Estado 

de São Paulo uma dispersão das atividades industriais e de consumo do aglomerado 

metropolitano, com as indústrias reestruturando-se em direção aos traçados das principais vias 

de transporte rodoviário que partiam de forma radial da capital paulista com destino ao 

interior do Estado. Nesse sentido, os capitais acumulados em São Paulo foram 

progressivamente migrando e reforçando os fluxos entre a capital e o seu interior que teve sua 

estrutura produtiva totalmente alterada em razão de uma nova dinâmica econômica. 

Para Sposito (2007) e Lencioni (1994) a reestruturação industrial do Estado de 

São Paulo impulsionou o desadensamento da produção, mas não a descentralização da gestão 
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das atividades
116

. Enquanto houve desconcentração da produção e do consumo para o interior 

fortaleceu-se na metrópole a centralização da gestão, ou seja, a centralização econômica, 

aumentando com isso cada vez mais a necessidade de conexão entre a metrópole e o interior, 

uma vez que é imprescindível que a gestão e a produção estejam interligadas para que haja a 

reprodução e a mobilidade geográfica do capital. E isso aumentou, e ainda aumenta, a 

demanda pelo modal aéreo nessa interface.  

A conectividade realizada pelas rodovias no interior paulista colaborou para 

definição dos principais aeroportos e das ligações com o Aeroporto de Congonhas. Embora já 

possuísse uma conectividade pelo modal rodoviário, uma vez que o Estado apontava as 

principais áreas de prioridade para receber estas indústrias que desconcentravam de São Paulo 

em direção aos principais eixos de penetração rodoviário do interior do Estado, o processo de 

reestruturação revelou-se mediante os eixos de circulação e as redes de conexão, e esta 

conectividade das redes se dão por meio, por exemplo, dos aeroportos que possibilitam a 

interface de voos entre diferentes cidades.  

Nesse sentido, verifica-se a influência exercida por esse processo na dinamização 

do segmento de transporte aéreo em âmbito regional dos aeroportos localizados no interior 

paulista com os aeroportos da capital, principalmente Congonhas, fato este que possibilitou 

uma nova combinação de interações espaciais e integração entre os territórios, bem como de 

valorização de novos espaços de investimento e crescimento, que foram ampliados e se 

tornaram mais "próximos" da capital a partir dos fluxos aéreos, cooperando para a formação 

de uma rede urbana especializada e bem articulada, a qual detém, de acordo com Ramos 

(1998), uma configuração espacial bastante complexa e multidimensionada, com a maior 

densidade técnica em seu território. 

O transporte aéreo regional no Estado de São Paulo apresenta crescimento 

acentuado entre os anos de 2008 e 2013, sobretudo na movimentação de passageiros 

(embarques e desembarques) entre as principais cidades do interior paulista que realizam voos 

regulares
117

 com Congonhas e Guarulhos/Cumbica. Apesar da flutuação no número de 

                                                
116 Ainda nessa concepção Lencioni (2010) assevera que há uma ideia simplista de que São Paulo e sua RM não 

se destacam mais pela sua capacidade industrial. Para a autora, essa interpretação é dedutiva e redutora, pois o 

simples arrefecimento no número de estabelecimentos industriais, não necessariamente significa que tenham 

perdido importância na economia industrial, assim considera que a diminuição relativa da indústria se deu 

concomitantemente à intensificação do adensamento da indústria inovadora e de alta tecnologia nessas áreas. 

Ocorre, portanto, que São Paulo e sua Região Metropolitana desenvolveram serviços voltados para a economia 

globalizada. 

117 As cidades com voos regulares no interior do Estado de São Paulo São: Araçatuba, Bauru, Marília, Presidente 

Prudente, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto. 
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passageiros, o interior paulista mantém uma expressiva conexão com os aeroportos da capital 

São Paulo, considerando a expressividade do número de passageiros nos voos com 

origem/destino em Congonhas, contudo esse número foi significativamente maior nas 

ligações com o Aeroporto de Viracopos, a partir do ano de 2011, devido a maior participação 

da AZUL nas ligações com o interior do Estado.  

Entre os anos de 2008 e 2013, houve um aumento de 46% no número de 

passageiros transportados nas ligações (ida/volta) entre o interior de São Paulo e o Aeroporto 

de Congonhas; enquanto que nas ligações com o Aeroporto de Guarulhos/Cumbica esse 

percentual foi de 491%, muito mais expressivo que Congonhas. Nas ligações entre o interior 

paulista e o Aeroporto de Viracopos/Campinas, o aumento do número de passageiros é 

absurdamente expressivo, 22.765%, sendo que no ano de 2013, quando este número foi de 

704.715 passageiros transportados, apenas 736 passageiros foram transportados por outra 

companhia aérea, o que equivale a uma participação de 99,9% da companhia aérea AZUL 

nessas rotas, comprovando que esta companhia aérea opera em rotas de monopólio em 

ligações com o Aeroporto de Viracopos/Campinas, conforme ressalta o Diretor de Relações 

Institucionais da empresa aérea (BANCO DE DADOS APCP/Anac, 2014). 

Esses dados estatísticos revelam mais uma vez que a concorrência emerge 

enquanto uma forma de "solapar" a atuação das companhias aéreas rivais, contudo é a 

competitividade que define o market share de cada empresa aérea no mercado, isso explica 

porque a AZUL vem crescendo em um aeroporto que até então era considerado periférico 

pelos players do setor. Esse crescimento se deu articulado a uma expansão territorial, que 

pode se considerada não apenas em relação ao número de passageiros transportados, mas 

também em relação ao atendimento de localidades inéditas no setor, que eram pouco 

exploradas ou não eram exploradas pela TAM e pela GOL. Portanto, se o número de 

passageiros entre as ligações do interior paulista e os aeroportos de Congonhas e 

Guarulhos/Cumbica não apresentam mais a mesma expressividade que antes, em partes isso 

se justifica pelo aumento de passageiros em Viracopos e pela multiplicidade de ligações 

atuais.  

O crescimento do segmento regional no Estado de São Paulo não favoreceu 

apenas a ampliação da conexão entre o interior e a capital paulista, influiu principalmente na 

concorrência entre pequenas/médias e grandes empresas aéreas, promovendo em alguns 

momentos estratégias de cooperação e, em outros momentos, se concretizou por meio das 

estratégias de fusão e aquisição das companhias aéreas regionais. Dentre as principais 
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companhias aéreas regionais que atuavam no Estado de São Paulo até o ano de 2010, 

encontravam-se: PANTANAL, WEBJET, TRIP e a PASSAREDO, sendo que as três 

primeiras companhias aéreas destacadas foram absorvidas do mercado e a última mantém 

acordos de codeshare, ora com a TAM, ora com a GOL. 

No conjunto geral de ligações aéreas com o Aeroporto de Congonhas, é possível 

observar que existe uma importante conexão com a maioria dos Estados da Federação 

(Coletânea de Mapas 1, p. 188), relevando a representatividade regional e nacional deste 

aeroporto, evidenciada ainda mais pelo número de passageiros. Ainda de acordo com o mapa 

nota-se que há uma concentração de passageiros nas regiões Sul e Sudeste, sendo que a ponte-

aérea Rio de Janeiro-São Paulo suplanta grande parte dessa movimentação. 

É predominante a atuação das companhias aéreas TAM e GOL no Aeroporto de 

Congonhas. Suas principais ligações domésticas estão concentradas (quantidade de voos) e 

centralizadas (com origem/destino) nesse aeroporto. Embora as ligações internacionais 

tenham escalas/conexões em Guarulhos/Cumbica, como Congonhas tem a maior parte das 

ligações aéreas domésticas dessas empresas aéreas, os passageiros de voos internacionais, 

geralmente, precisam se deslocar para Congonhas, a fim de dar continuidade ao itinerário 

final, o que gera passageiros internacionais para rotas nacionais com origem em Congonhas. 

No que se refere a interface de ligações com cidades de outros Estados da 

Federação, observa-se um novo fenômeno bastante semelhante a conhecida e tradicional 

ponte-aérea Rio-São Paulo, trata-se de novas pontes-aéreas geralmente operadas entre as 

metrópoles com os principais aeroportos brasileiros, tais como os aeroportos de São Paulo e 

Rio de Janeiro.  

Campolina Diniz (1993), há duas décadas já destacava o fato de um 

desenvolvimento poligonal, do qual associamos as estas novas demandas definidas pelas 

pontes-aéreas. Nesse sentido, o autor destaca: 

O desenvolvimento poligonal é resultado de um conjunto de forças, dentre as 

quais cinco seriam as mais representativas. A primeira delas resulta das 

deseconomias de aglomeração na Área Metropolitana de São Paulo e da 

criação de economias de aglomeração em vários centros urbanos e regiões. 
A segunda, o papel da política econômica ou ação do Estado em termos de 

investimentos diretos, incentivos fiscais e construção de infra-estrutura, que 

encorajaram a desconcentração geográfica da produção, embora a política 
dos estados com maior nível de recursos tenha contrariado a política federal. 

Uma terceira decorre da busca de recursos naturais que estimulou a abertura 

de novas regiões para o desenvolvimento. Uma quarta razão, vem da grande 
concentração social e espacial da renda e o consequente poder de compra e 

de pesquisa que retém o crescimento em regiões com maior base econômica. 
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Uma quinta causa do desenvolvimento poligonal, é a unificação do mercado, 

através da infra-estrutura de transportes e comunicações, e o consequente 

aumento da competição inter-empresarial, que contribuíram para a 
desconcentração geográfica da produção (CAMPOLINA DINIZ, 1993: 35). 

 

A partir dessa citação, evidenciamos que embora tenha ocorrido uma 

desconcentração geográfica da produção, com o espraimento dos investimentos e da produção 

industrial, a gestão centralizou-se em São Paulo e na sua região metropolitana, o que remete a 

atualmente a intensificação das relações entre a gestão e a produção, daí novas pontes-aéreas 

serem criadas como forma de tornar mais rápido e acessível os deslocamentos entre diferentes 

pontos do território nacional.  

Nesse sentido, ainda que se considere o volume de passageiros transportados na 

ponte-aérea Congonhas-Santos Dumont, destacam-se também as novas ligações de pontes-

aéreas que confirmam uma nova dinâmica de fluxos que reflete o que Campolina Diniz 

(1993) destaca enquanto novas deseconomias de aglomeração, a desconcentração geográfica 

da produção, crescimento de outras regiões; os quais evidenciam que este desenvolvimento 

poligonal do qual o autor trata se refere aos aeroportos, mas é ratificada pelos fluxos:  

 

Tabela 02: Brasil - Número de passageiros nas principais rotas com origem/destino no Aeroporto de 

Congonhas (2008 - 2013) 

ROTAS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Congonhas- 

Santos 

Dumont/RJ 

3.212.090 3.339.269 3.632.804 4.005.540 3.986.064 3.978.508 

Congonhas- 

Brasília/DF 
1.531.536 1.563.890 1.822.284 1.927.506 2.043.675 2.153.736 

Congonhas- 

Confins/MG 
1.227.327 1.246.125 1.384.373 1.568.142 1.519.175 1.407.056 

Congonhas- 

Curitiba/PR 
1.014.148 1.018.876 1.183.436 1.366.484 1.339.093 1.362.518 
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Congonhas- 

Porto 

Alegre/RS 

1.016.887 993.625 1.153.446 1.358.004 1.519.765 1.564.760 

Congonhas- 

Florianópolis

/SC 

575.202 635.844 771.402 805.829 799.513 910.417 

Fonte: Banco de Dados APCP/Anac, vários anos. Elaboração: Camilo Pereira, 2014. 

 

É nesse sentido, que as empresas aéreas passaram a criar estrategicamente novos 

serviços de pontes-aéreas, sobretudo entre as cidades de Brasília, Belo Horizonte, Curitiba, 

Porto Alegre, Florianópolis, entre outras. Assim, temos conforme as explicações de 

Campolina Diniz (1993) que a tendência a uma desconcentração mais ampla, pode ser 

refletida também pelo setor de transporte aéreo, que cria essas novas pontes-aéreas 

conectando os pontos definidos por esse desenvolvimento poligonal, que inclui outras cidades 

na interconexão com as principais metrópoles do país. 

Contudo, conforme explicitado na tabela anterior, é a ponte aérea
118

 operada entre 

os aeroportos de Congonhas e Santos Dumont no Rio de Janeiro, aeroportos exclusivamente 

domésticos, que suplanta a maior parte dos passageiros que passam por esses dois aeroportos. 

Esse segmento registrou cerca de 5 milhões e 700 mil assentos oferecidos e quase 40 mil voos 

realizados
119

 no ano de 2010 (Anac, 2011).  

Desse modo, temos que a ponte aérea Rio-São Paulo é uma importante 

canalizadora de fluxos de passageiros, que se deslocam nessa rota com finalidades diversas, 

considerando principalmente o turismo de negócios entre as duas principais cidades 

brasileiras (BNDES, 2002). 

 

3.1.1.4. A eterna e tradicional ponte-aérea: Santos Dumont-Congonhas 

Datado o início da sua construção nos anos de 1930 o Aeroporto Santos Dumont 

foi inaugurado 17 anos depois, a partir do projeto de construção executado pelos Irmãos 

                                                
118 A ponte-aérea Rio-São Paulo iniciou suas operações no ano de 1959, mediante um acordo entre as empresas 

aéreas VARIG, VASP e CRUZEIRO DO SUL. De acordo Beting (2007), as três empresas aéreas começaram a 
ligar as duas principais cidades do Brasil com voos escalonados alternadamente a cada 30 minutos. 

119 De acordo com a Anac (2011), a segunda rota mais movimentada é a ligação entre Congonhas e Brasília, com 

cerca de 2 milhões e 700 mil assentos oferecidos e 17 mil voos realizados. A terceira e a quarta rota fazem a 

ligação Guarulhos-Salvador e Congonhas-Confins. 
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Marcelo e Milton Roberto, caracterizando uma marca-símbolo da cidade do Rio de Janeiro e 

constituindo-se como um importante hub nacional da aviação comercial brasileira. 

A criação desse aeroporto foi ao encontro da necessidade de integração territorial 

e de formas de deslocamentos mais rápidas, sobretudo com a capital paulista. Naquele 

momento, o Rio de Janeiro constituía-se como a capital federal brasileira e principal centro 

político e cultural do país, com isso o crescimento do tráfego aéreo demandava a construção 

de um aeroporto na capital. De acordo com Pereira (2003):  

Em 1933, o Departamento de Aeronáutica Civil (DAC), ligado ao Ministério 

da Viação e Obras Públicas, faz publicar na imprensa um anteprojeto para o 
aeroporto do Rio de Janeiro. O texto justificativo exalta as localizações de 

aeroportos próximos aos centros urbanos, em função da economia de 

deslocamentos. Com isso, busca justificar a escolha da ponta do Calabouço 

como local do empreendimento. O terreno em questão havia sido ganho ao 
mar através de aterro fornecido pelo desmonte do vizinho morro do Castelo. 

Com essa operação, o centro do Rio de Janeiro ganhara um considerável 

acréscimo de área plana para seu desenvolvimento (PEREIRA, 2003: 122). 

 

Mais do que um simples aeroporto, que contribuía para promover o 

desenvolvimento econômico e urbano da cidade do Rio de Janeiro, Santos Dumont se 

consagrou mediante a ponte-aérea Rio-São Paulo, sua principal rota. Configurando, 

juntamente com Congonhas, a principal porta de entrada dos voos domésticos no país. A rota 

Rio-São Paulo, conforme elucida Oliveira (2007: 30): "conecta diretamente as áreas centrais 

dos dois maiores centros financeiros e de serviços do país e tem a função de principal rota 

aérea de viagens domésticas com motivo de negócios".  

Nessa perspectiva, para além de sua função de interligação, a especificidade do 

Aeroporto Santos Dumont, está na essencialidade que a ponte-aérea
120

 possibilitou 

historicamente e ainda possibilita especialmente para as operações realizadas pelas principais 

companhias aéreas brasileiras nesse importante aeroporto, qual seja: de estar no centro da 

cidade de São Paulo e em menos de 1 hora estar no centro da cidade do Rio de Janeiro
121

.  

                                                
120 A ponte-aérea Rio-São Paulo é executada em aproximadamente 50 minutos. Por via terrestre a distância entre 

as duas cidades é de 365 km, realizada em torno de 6 horas. 

121 A mais conhecida ponte-aérea brasileira é a que interliga os aeroportos Santos Dumont e Congonhas, no 

entanto, como não há definições oficiais sobre a ponte-aérea Congonhas-Santos Dumont e sim sobre o eixo Rio-

São Paulo há fonte de dados que contabiliza todas as ligações deste eixo, independente do aeroporto. Nesse caso, 
os voos entre os Aeroportos de Guarulhos/Cumbica e Galeão são somados. Salientamos que os dados estatísticos 

apresentados sobre a ponte-aérea Rio-São Paulo constituem-se por informações separadas, ou seja, 

contabilizamos os dados separadamente quando se define a ponte-aérea Rio-São Paulo, considerando nesse 

segmento apenas as dos aeroportos de Santos Dumont e Congonhas. 



228 

 

Ao nos atermos mais especificamente aos aeroportos domésticos que possuem o 

sistema de gestão de slots e que são focos de nossa pesquisa, como Santos Dumont e 

Congonhas, nota-se que há uma questão central nestes aeroportos que define uma das "pontes-

aéreas" mais movimentada do mundo. A malha de voos realizada nessa rota se constitui há 

anos porque São Paulo e Rio de Janeiro representam corredores aéreos que ligam os dois 

principais centros econômicos do país, possuem por sua vez uma alta demanda, 

principalmente, em relação aos voos de executivos que viajam a negócios, que em muito 

interessam as companhias aéreas, uma vez que representam mais de 80% das ligações aéreas 

no país.  

A ponte aérea Rio de Janeiro-São Paulo foi a segunda rota aérea mais 

movimentada do mundo atrás apenas da rota Jeju-Seul, na Coréia do Sul, no ano de 2011. 

Dentre as 15 maiores rotas áreas do mundo neste mesmo ano, 11 se encontram na Ásia, duas 

na Oceania, uma na África e somente uma na América, a ponte Rio de Janeiro-São Paulo. 

Nesse sentido, embora o número de passageiros tenha um crescimento substancial 

no ano de 2010, principalmente de passageiros que não se encontravam no eixo Rio-São 

Paulo, o próximo gráfico demonstra que do total de passageiros que utilizam o Aeroporto 

Santos Dumont, grande parte ainda encontra-se concentrada na rota Rio-São Paulo. 

 

Gráfico 15: Brasil - Passageiros na ponte-aérea Rio-São Paulo e outras ligações com origem/destino 

no Aeroporto Santos Dumont (2008 - 2013) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ponte-aérea 2,44 3,20 3,62 3,96 3,93 3,97 

Outras ligações 0,28 0,97 2,10 1,29 2,44 3,14

-
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Fonte: Banco de Dados APCP/Anac, vários anos. Elaboração: Camilo Pereira, 2014. 
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Nessa lógica, é importante acentuar que como principal rota e de maior volume de 

passageiros do país, a ponte-aérea Rio-São Paulo definiu uma estratégia bastante 

desenvolvida pelas companhias aéreas, qual seja: os modelos de aeronaves utilizadas neste 

serviço. Quanto mais modernas e com maior capacidade de assentos/passageiros a empresa 

aérea dispunha na ponte-aérea, maior era sua lucratividade e visibilidade nesse segmento que 

crescia vertiginosamente.  

Segundo Beting (2007), os equipamentos iniciais utilizados na novata ponte-aérea 

Rio-São Paulo foram o Convair 240 pela VARIG (com 40 assentos), os Convair 240, 340 e 

440 pela empresa aérea CRUZEIRO DO SUL (de 40 a 44 assentos) e o Saab Scandia pela 

VASP (32 ou 36 assentos). A evolução dos equipamentos foi acompanhada pelo crescimento 

e pela falência e aquisição de outras empresas aéreas.  

De Viscount e Electras na década de 1970, a ponte-aérea passou a ser operada por 

modernos Fokker utilizados pela empresa aérea TAM e os jatos da Boeing, nos anos de 1980 

e início dos anos de 1990 definindo a "era jato" da aviação comercial brasileira. Hoje, ligam 

as duas cidades, os eficientes equipamentos dos fabricantes Airbus e Boeing que dispõem de 

capacidade para mais de 100 passageiros. 

Em 1998 um incêndio paralisou as atividades no Aeroporto de Santos Dumont, 

sendo transferidas suas operações para o Aeroporto do Galeão, incluindo, sobretudo, a famosa 

ponte-aérea que definia a dinâmica aeroviária e empresarial no aeroporto. Sem movimentação 

por alguns meses, a ponte-aérea foi oficialmente extinta em 1999 e substituída, por um 

sistema de frequência constante. Desse modo, conforme Beting (2007: 16) afirma "o conceito 

original da ponte aérea ficou na saudade, assim como os Scandia, Convair, Viscount e 

Electra". Contudo, a designação ponte-aérea não saiu de desuso. 

Ao se verificar a concorrência e a competitividade entre as companhias aéreas no 

Aeroporto Santos Dumont, sobretudo no que diz respeito a disputada ponte-aérea Rio-São 

Paulo, vale destacar que no final dos anos de 1990 com a expansão da rivalidade entre as 

companhias aéreas de bandeira nacional, a TAM colocou os aviões Airbus A319-100 em 

operação nesta rota acirrando a disputa com os aviões Boeing 737-300 e 737-500 da 

VARIG/RIO-SUL.  

O primeiro quinquênio dos anos 2000 marcou uma nova era de operações para o 

aeroporto carioca. Segundo Coelho (2006), em 2004, o aeroporto Santos Dumont, passou a 

operar apenas voos de ponte-aérea Rio-São Paulo e voos regionais, de aviões turbo-hélice, 
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com capacidade para até 50 lugares, remanejando para o Galeão, os voos de média e longa 

distância. O objetivo era proporcionar aos passageiros maior conforto, já que o Santos 

Dumont operava acima de sua capacidade. Construído para atender 2 milhões de passageiros 

por ano, atendia mais de 5 milhões anualmente. 

Beting (2007) corrobora que nos anos de 1930-40, a cidade do Rio de Janeiro 

atraia um número muito maior de passageiros que a incipientemente industrializada São 

Paulo, fato este que não perdurou após a construção do Aeroporto de Guarulhos/Cumbica. 

O Rio de Janeiro era a capital política e econômica do Brasil. As grandes 

empresas aéreas lá tinham suas sedes, as belezas naturais da cidade, seus 
cassinos, enfim, atrações de todo tipo garantiam ao Rio e em especial ao 

Santos Dumont a primazia no transporte aéreo nacional. São Paulo era ainda 

uma cidade de menor expressão, e não 'roubava' o tráfego do Rio como viria 

a fazer décadas depois, sobretudo após a inauguração do aeroporto de 
Guarulhos em 1985 (BETING, 2007: 17). 

 

O autor destaca ainda, uma breve citação de um pioneiro piloto francês atestando 

que: "se o calabouço vier a ser o Aeroporto do Rio de Janeiro, será, indubitavelmente, um dos 

melhores e mais belos do mundo
122

". A notória localização do Aeroporto Santos Dumont 

reflete ainda hoje a potencialidade histórica e turística da cidade do Rio de Janeiro, que 

conforme o autor relata antes mesmo de sua criação, o Aeroporto Santos Dumont já 

encantava, instalado na região central da Cidade Maravilhosa. 

 

Foto 04: Rio de Janeiro - Aeroporto Santos Dumont (1970 e 2010) 

 
Fonte: Cultura Aeronáutica. Disponível em: http://culturaaeronautica.blogspot.com.br/. Acesso em: 

27/05/2014. Infraero, 2014. 

 

                                                
122 Extraída de Jean Mermoz, pioneiro piloto francês, em artigo para a Revista Asas, 1º de novembro de 1934 

(BETING, 2007). 
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Outra questão relevante, não apenas relacionada aos grandes aeroportos nacionais, 

mas também e, principalmente aos aeroportos internacionais, consiste no tempo de embarque 

e desembarque nesses aeroportos
123

, que em alguns casos excede até mesmo o tempo de voo. 

Computando a espera habitual em solo nos dias de hoje, os constantes congestionamentos nos 

pátios de Santos Dumont e Congonhas, chega-se à conclusão de que o tempo total de viagem 

atualmente nos jatos é quase sempre maior do que no tempo dos turboélices Electra 

(BETING, 2007). 

Todavia, mesmo considerando os problemas relativos ao acesso, a mobilidade, ao 

tempo de embarque e desembarque em voos de curta duração, como os da ponte-aérea Rio-

São Paulo, o aumento de passageiros é progressivo, principalmente nessa rota. O montante de 

passageiros no eixo Rio-São Paulo registra a marca superior a 3 milhões de passageiros 

transportados, e mais de 15 mil ligações anuais entre esses dois aeroportos (ida e volta) desde 

o ano 2009, conjecturando-se como a principal rota em quantidade de voos e passageiros do 

mercado doméstico. 

Desse modo, pode-se atestar que historicamente a ponte-aérea Rio-São Paulo 

confirmou-se como a principal rota aérea doméstica do país, com uma representativa 

frequência diária de voos, incidindo sobre a maior participação em relação à concorrência e 

competitividade das companhias aéreas brasileiras por este segmento.  

No que tange ao market share das empresas aéreas nesse aeroporto, mais uma vez 

é necessário fazer a articulação entre a participação de mercado das principais companhias 

aéreas nacionais e a principal demanda que caracteriza esse fixo, ou seja, a ponte-aérea. Por 

ser a rota mais movimentada do país em termos de volume de passageiros e frequência/dia, 

obviamente que é uma das mais disputadas pelas empresas aéreas nacionais, e isso também 

reflete na distribuição de slots em Congonhas. Dentre as companhias aéreas que operam em 

Santos Dumont temos apenas empresas aéreas domésticas: TAM, GOL, AZUL e AVIANCA, 

empresas aéreas estas que também operam no Aeroporto do Galeão. 

Em relação à competitividade das companhias aéreas domésticas na rota Rio-São 

Paulo, nota-se que a distribuição do percentual de participação das empresas aéreas em 

relação ao número de passageiros transportados, é bastante característico do setor aéreo 

nacional, ou seja, predominância da TAM e da GOL e um percentual menos expressivo da 

                                                
123 Em voos nacionais é necessária a antecedência do passageiro no aeroporto em 2 horas e nos voos 

internacionais de 3 horas, esse tempo adicional ao horário do voo confere aos procedimentos realizados nos 

aeroportos, como check-in, despacho de malas, passagem pela Polícia Federal, pela Imigração, embarque etc.. 
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companhia aérea AZUL e AVIANCA, o que é obvio, se considerarmos que é a rota de maior 

lucratividade, portanto seus slots são reservados as companhias aéreas TAM e GOL. A AZUL 

não possui voos nessa rota, a ponte-aérea do eixo Rio-São Paulo desta companhia aérea é 

designada entre os aeroportos de Campinas-Galeão: 

 

Gráfico 16: Percentual de participação por empresa aérea no percentual de passageiros transportados 

na ponte-aérea Rio-São Paulo (2013) 
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Fonte: Banco de Dados APCP/Anac, vários anos. Elaboração: Camilo Pereira, 2014 

 

Nessa intensa dinâmica empresarial em que a competitividade se sobrepõe entre 

as principais companhias aéreas, pela maior participação na rota de maior volume de 

passageiros, maior número de frequência/dia e, logicamente, de maior lucratividade, uma 

estratégia merece destaque, o que demonstra o frenético desejo de aumentar o market share 

no eixo Rio-São Paulo, trata-se de mais uma estratégia inovadora da AZUL e de um dos 

objetivos da associação com a TRIP.  

A AZUL possuía um limitado número de slots em Congonhas, o que 

impossibilitava suas ligações de ponte-aérea entre Santos Dumont-Congonhas, fazendo com 

que a empresa aérea substituísse o trajeto entre as duas cidades pela ligação Campinas-

Galeão, definindo-a como a ponte-aérea da AZUL, contudo, obteve pouco efeito. A 

associação com a TRIP permitiu a AZUL alçar esse voo, em partes, na tradicional e 

verdadeira ponte-aérea brasileira. Em partes porque com a TRIP a AZUL aumentou suas 

ligações entre São Paulo-Rio de Janeiro, mas nas ligações entre Guarulhos/Cumbica-Santos 
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Dumont. Congonhas, ainda permanece para AZUL como um entrave a sua maior participação 

de mercado. Em 2012, as companhias aéreas AZUL e TRIP, já associadas, iniciaram oito 

voos diários entre os aeroportos de Guarulhos/Cumbica-Santos Dumont, quatro saindo da 

cidade paulista e quatro partindo da capital fluminense.  

O grande diferencial entre os aeroportos do Rio de Janeiro, Santos Dumont e 

Galeão, confere a dinâmica aeroviária realizada por ambos e a função de cada aeroporto no 

sistema aeroportuário brasileiro, fatores esses que estão associados, sobretudo, a localização 

desses aeroportos. Santos Dumont é um aeroporto nacional, com movimentação de 

passageiros bem abaixo que o aeroporto do Galeão que é um aeroporto de nível internacional, 

no entanto a relação entre a demanda doméstica é bastante expressiva no aeroporto nacional, 

considerando mais uma vez a importância da movimentação de passageiros na ponte-aérea 

Rio-São Paulo. 

 

Gráfico 17: Brasil - Passageiros (pax) transportados em voos nacionais no Aeroporto Galeão e no 

Aeroporto Santos Dumont (2008 - 2013)  

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Santos Dumont 2,72 4,17 5,72 5,25 6,37 7,12

Galeão 8,42 8,64 8,58 10,02 11,13 12,02
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Fonte: Banco de Dados APCP/Anac, vários anos. Elaboração: Camilo Pereira, 2013. 

 

Vale destacar que a movimentação aérea superior no Aeroporto do Galeão se dá 

em termos, sobretudo de infraestrutura. Santos Dumont é expressivamente menor que o 

Galeão, até porque este opera voos numa escala territorial de atuação internacional, o que 

requer uma infraestrutura diferenciada. Nessa lógica, há de se considerar que sendo maior em 
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extensão interna (área interna do aeroporto) e externa (pistas), número de pousos e 

decolagens, consequentemente maior é o número de frequência/dia e também de empresas 

aéreas que sem possibilidade de operar mais voos em Santos Dumont - que possui uma 

infraestrutura limitada -, realizam suas operações no Galeão, daí compreender que a estratégia 

da AZUL em promover uma ponte-aérea atípica Campinas-Galeão, não se restringe apenas a 

uma estratégia de inovação, mas também a uma condição infraestrutural (quantidade de slots) 

e normativa, já que Santos Dumont tem restrição de voos em razão do grande volume de 

frequência/dia realizada pela TAM e pela GOL. 

Mesmo considerando que a movimentação de passageiros no Santos Dumont é 

inferior, o aeroporto possui uma vantagem sobre o Galeão, sua localização privilegiada que é 

um importante comparativo entre os dois aeroportos cariocas, quando se trata das rotas 

domésticas. A vantagem locacional de Santos Dumont permite que as empresas aéreas 

utilizem a localização central deste aeroporto como uma estratégia de mercado, mesmo diante 

dos problemas de tráfego na região central da cidade do Rio de Janeiro. O fato de o aeroporto 

localizar-se no centro da cidade, envolto às principais áreas de hotéis e também próximo das 

principais áreas de negócios, engendra vantagens comparativas às companhias aéreas que 

possuem autorização de pouso e decolagem nesse aeroporto. 

Essa vantagem comparativa frente ao Galeão/Tom Jobim, se refere também aos 

elementos turísticos e de localização, sua proximidade com os principais bairros da Zona Sul 

(Flamengo, Botafogo, Copacabana, Ipanema, Leblon etc.,) e também com os principais 

pontos turísticos (Pão de Açúcar, Sambódromo, Praias, Museu do Rio de Janeiro, Estádio do 

Maracanã, Cristo Redentor, Teatro Municipal, Arcos da Lapa, Bairro Santa Tereza dentre 

outros) favorece a maior demanda por este fixo e, por conseguinte aumenta o interesse das 

companhias aéreas e a competitividade nesse aeroporto, sobretudo de passageiros nacionais.  

Dentre todos os aeroportos destacados, pode-se dizer que Santos Dumont é o que 

apresenta a maior competitividade entre as companhias aéreas nacionais, porque as empresas 

aéreas que operam nesse aeroporto já são consolidadas, a exemplo da TAM e da GOL e, suas 

operações não buscam a concorrência especificamente, a concorrência existe nesse aeroporto, 

mas a busca por participação de mercado, ou seja, por competitividade se sobressai.  

As companhias aéreas, tais como as já citadas, buscam criar estratégias que 

promovam a perda de posicionamento em Santos Dumont, em outras palavras, as companhias 

aéreas buscam aumentar o número de passageiros que as utilizam, sejam novos passageiros, 

sejam passageiros da outra empresa aérea. O número de slots, embora seja rotativo, 
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temporariamente está definido por empresa aérea, isto é, se a GOL possui um número "x" de 

frequência/dia, o que resta a TAM é buscar captar um maior número de passageiros do total 

de frequência/dia da GOL, pois a TAM não tem como criar estratégias que possam implicar 

na não operação da GOL. Aumentar o número de passageiros, por meio de estratégias de 

preço, de conforto na aeronave, de menor tempo de deslocamento etc., é o que possibilita à 

companhia aérea incrementar seu posicionamento numa rota extremamente lucrativa e 

dinâmica, como é a Rio-São Paulo. 

Outro importante fator que favorece a movimentação aérea no Rio de Janeiro é 

fluxo turístico, que contribui para a dinâmica aérea de Santos Dumont e que define esse 

aeroporto pelo potencial desse segmento receptivo da cidade do Rio de Janeiro
124

. A cidade se 

caracteriza por agregar diversos tipos de turismo, como por exemplo: paisagístico, urbano, 

cultural, histórico, turismo especializado para novos segmentos de consumo, alternativo, de 

megaeventos fixos ou sazonais (conferências internacionais, Rock in Rio, Carnaval, em breve 

a Copa do Mundo, e posteriormente as Olimpíadas dentre outros), turismo científico (devido o 

expressivo número de importantes instituições de ensino e pesquisa, como universidades, 

Fundação Getúlio Vargas, Fundação Oswaldo Cruz etc.), empresarial e de negócios 

(juntamente com São Paulo, a cidade do Rio de Janeiro é um importante centro empresarial de 

negócios, além abrigar inúmeras instituições da Administração Pública direta e indireta) entre 

outros
125

. 

Nesse sentido, a malha aérea das companhias aéreas perfazem voos apenas 

domésticos, de acordo com a autorização de operações nesse aeroporto pela Anac. Na 

Coletânea de Mapas 01, p. 188) é possível observar nitidamente que a ligação Rio-São Paulo 

se impõe preponderantemente sobre as demais ligações realizadas a partir e com destino no 

Aeroporto Santos Dumont e um baixo movimento tanto de passageiros quanto de ligações 

para outros destinos e de outras origens para com este aeroporto. 

Contudo, é importante destacar que a cidade do Rio de Janeiro e seus respectivos 

aeroportos não possuem uma demanda e oferta restrita ao setor do turismo. Há uma 

multiplicidade de elementos que evidenciam a importância da cidade e de seus aeroportos 

enquanto um centro econômico e financeiro nacional. Assim, juntamente com São Paulo a 

                                                
124 A cidade foi declarada pela Unesco, em 1 de julho de 2012, patrimônio mundial, sendo a primeira cidade do 

mundo a ganhar este título na categoria Paisagem Natural.  

125Essa demanda e oferta turísticas também são elementos que se aplicam ao Aeroporto do Galeão.  
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cidade do Rio de Janeiro e os aeroportos Santos Dumont e Galeão definem o principal eixo de 

negócios do país, cada qual com funções específicas e suas vantagens competitivas e 

comparativas que refletem diretamente no interesse e na criação de estratégias pelas 

companhias aéreas que neles operam, o que influi diretamente na concorrência e na 

competitividade tanto entre as empresas aéreas quanto entre os aeroportos.  

Em termos gerais, assim como os aeroportos de Guarulhos/Cumbica e Congonhas, 

que possuem uma identificação particular em suas operacionalizações aéreas, definindo-se ora 

pela demanda do passageiro, ora pela normativa que regulamenta esses aeroportos; os 

aeroportos de Santos Dumont e Galeão são qualificados e quantificados pelos papéis que 

exercem e a que são submetidos nessa dinâmica do setor aéreo. Obedecem também a um 

conjunto de regras definidos pelos órgãos incumbentes, a uma demanda específica; mas 

também se complexifica e se caracterizam pela oferta que os definem historicamente, como 

no caso no Aeroporto Santos Dumont, e nessa lógica, a atuação das companhias aéreas é 

preponderante e marca toda uma história de concorrência e competitividade existentes entre 

estes fixos. 

Em síntese, independentemente das funções e especificidades que Santos Dumont 

e Galeão desenvolvem, é notório que a participação desses fixos no conjunto total do setor de 

transporte aéreo brasileiro confirma não apenas a importância do Rio de Janeiro no sistema 

aeroportuário doméstico, mas confere uma dinâmica intrínseca aos seus aeroportos, Santos 

Dumont na ponte-aérea e Galeão numa lógica complementar no segmento internacional, fatos 

justificados pela intensidade de frequências diárias e pelo crescente volume de passageiros 

transportados com origem/destinos nesses aeroportos. 

 

3.1.1.5. Aeroporto do Rio de Janeiro/Galeão: a multifuncionalidade da fluidez aérea 

O Rio de Janeiro possui características peculiares que o posiciona como um 

importante nó de centralidade da rede urbana e aérea brasileira, características estas que se 

expressam na dinâmica aeroviária dos dois principais aeroportos. Portanto, para além de sua 

localização configura a importância da posição do Rio de Janeiro como um nó estratégico, o 

Rio de Janeiro possui aspectos inerentes à própria existência e expansão desses dois grandes 

aeroportos numa mesma cidade; não é fortuito que Santos Dumont e Galeão engendrem uma 

dinâmica de frequência de voos/dias que ultrapassa o volume de 25 milhões de 

passageiros/ano. 
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A importância de determinadas cidades para o setor de transporte aéreo confirma 

a própria hierarquia das cidades. Segunda maior metrópole brasileira, o Rio de Janeiro e sua 

região metropolitana possuem uma população de 11.835.708 habitantes (IBGE, 2010). 

 Para, além disso, sua importância histórica como antiga capital brasileira revela 

em partes suas condições de um nó de centralidade da rede aérea brasileira essencial devido 

sua dinâmica econômica e financeira e, somado a isso, a essencialidade do desenvolvimento 

turístico e de negócios, que a destacam como a principal rota turística do Brasil, aspectos estes 

que em muito cooperam para ranquear seus aeroportos como dois dos principais sistemas 

aeroportuários do Brasil. 

Por ser a antiga capital brasileira por praticamente dois séculos (1763 - 1960), há 

no Rio de Janeiro uma elevada centralização de órgãos da Administração Pública Federal e 

privados que caracterizam a representatividade histórica, administrativa e econômica do Rio 

de Janeiro que, juntamente com São Paulo estabelece o eixo canalizador de recebimento e 

dissipação dos principais voos nacionais e internacionais do país. 

O Aeroporto Internacional Rio de Janeiro/Galeão teve suas iniciais instalações 

construídas no ano de 1916. Contudo, suas operações comerciais ganharam relevo após 1945, 

ano em que o aeroporto passou definitivamente a condição de internacional, sendo inaugurado 

no ano de 1952.  

As posteriores instalações se deram considerando a mobilidade urbana em relação 

a sua localização, isto é, o aeroporto localiza-se a 20 km do centro da cidade do Rio de 

Janeiro, na Ilha do Governador, o que se caracteriza como um fator de desvantagem quando 

relacionada ao tempo de deslocamento até o centro do Rio de Janeiro, mesmo considerando a 

existência de várias vias expressas que permitem o fácil deslocamento, como a Linha 

Vermelha, a Linha Amarela e a Avenida Brasil. 

No ano de 2013, o Galeão alcançou a marca de 17.115.368 passageiros 

transportados (embarques e desembarques nacionais e internacionais) segundo dados oficiais 

da Infraero, sendo o segundo aeroporto em movimentação de passageiros, atrás apenas do 

Aeroporto de Cumbica/Guarulhos. Do ano 2000 (4.619.229 passageiros) ao ano de 2013 

houve um crescimento de mais de 270% (BANCO DE DADOS APCP/Anac, 2014). 

De acordo com a "Top 150 City Destinations", pesquisa elaborada pela 

Euromonitor Internacional, o Rio de Janeiro é a 35ª cidade mais visita em todo o mundo. No 

ano de 2011 o turismo receptivo do Rio de Janeiro registrou 1.044.931 de turistas, dos quais 
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978.385 turistas chegaram à cidade por via aérea (Anac, 2012). De acordo com dados 

estatísticos do Ministério do Turismo, os turistas são provenientes de diferentes continentes, 

sendo que a entrada destes turistas se dá especificamente pelo Aeroporto Internacional do Rio 

de Janeiro/Galeão: 

 

Gráfico 18: Brasil - Percentual de turistas estrangeiros por continente que chegam ao Rio de Janeiro 

pelo Aeroporto Internacional do Galeão (2011) 
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Fonte: Anuário Estatístico de Turismo, 2012. Elaboração: Camilo Pereira, 2013. 

 

Para Espírito Santo Jr. (2000), a desvalorização da moeda nacional contribuiu não 

apenas para o aumento do turismo receptivo, em geral, mas para a redução do fluxo de 

brasileiros para o exterior. Estes últimos, ao reprogramarem suas viagens, aumentaram o fluxo 

do turismo doméstico. Nessa mesma perspectiva, Aredes (2013) ressalta que, nos últimos 

anos, devido o aumento da dinâmica econômica e, consequentemente do aumento da renda 

média da população que é resultado do aumento do PIB, as demandas corporativas dos setores 

ligados diretamente ao turismo expandiram consideravelmente. 

No entanto, é importante ressaltar que o Rio de Janeiro movimenta um expressivo 

número de passageiros, tanto relacionados com a atividade turística que movimenta tanto o 

mercado interno como o externo em direção à cidade do Rio de Janeiro, quanto passageiros a 

negócios, confirmando a expressividade econômica e financeira juntamente com São Paulo, 

daí considerar a importância da ponte-aérea, que como já citado, não se faz apenas com o 

Aeroporto Santos Dumont. 
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Embora estes aeroportos estejam associados às mesmas características da cidade 

do Rio de Janeiro, outro importante fator que os diferencia é que, Santos Dumont responde a 

uma demanda nacional, e de principal ligação do país, a ponte-aérea; enquanto que o Galeão, 

por ser um aeroporto internacional, mas com atendimento às linhas nacionais, suplanta um 

maior número de passageiros transportados, o que caracteriza sua vantagem competitiva em 

relação ao Aeroporto Santos Dumont. 

Se no segmento internacional, o Aeroporto Galeão possui o domínio das 

operações, já que é o único legalmente autorizado a esse tipo de tráfego, no segmento 

doméstico nota-se que o Galeão funciona como uma opção secundária, em razão de fatores já 

mencionados. Contudo, essa característica vem se alterando nos últimos anos, ora em razão 

das normativas que atribuem à limitação de slots em Santos Dumont, ora pela nova dinâmica 

de fluxos da rede aérea de algumas companhias aéreas, que na impossibilidade de expandir 

suas operações em Santos Dumont, optam pelo Galeão. 

Como geograficamente o Aeroporto Santos Dumont tem uma localização 

privilegiada em relação ao Galeão, as companhias aéreas que possuem baixa participação em 

Santos Dumont, estrategicamente investem nas ligações domésticas no Galeão, por meio 

principalmente do barateamento da passagem entres os aeroportos destacados, isso pode ser 

observado, sobretudo nas ligações aéreas da AZUL.  

Na tentativa de ter uma maior ocupação de assentos dos aviões, as companhias 

aéreas disseminam propagandas indicando tarifas promocionais de diferentes origens para o 

Aeroporto Galeão, com valor de passagem consideravelmente menor do que as ligações com 

o Aeroporto Santos Dumont.  

A Tabela 03 a seguir mostra os valores de passagens das principais capitais 

metropolitanas do país na conexão direta com os dois aeroportos, indicando a diferenciação 

do preço da passagem nesses aeroportos. Nota-se, portanto, mesmo nos trechos em que existe 

uma diferença inexpressiva, todos os trajetos registram um menor valor da passagem quando 

da ligação com o Aeroporto Galeão em comparação com Santos Dumont. 
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Tabela 03: Brasil - Preço médio da passagem aérea para o Aeroporto Santos Dumont e Aeroporto 

Galeão (2013) 

AEROPORTOS 

 (ORIGEM) 

 SANTOS DUMONT 

(DESTINO) 

GALEÃO 

(DESTINO) 

Belo Horizonte (Pampulha) R$ 83,90 R$ 75,00 

Brasília R$ 184,00 R$ 110,00 

Curitiba R$ 190,00 R$ 182,00 

Florianópolis R$ 264,00 R$ 109,00 

Manaus R$ 445,00 R$ 408,00 

Porto Alegre R$ 273,00 R$ 150,00 

Recife R$ 459,00 R$ 307,00 

Salvador R$ 289,00 R$ 280,00 

São Luís R$ 369,00 R$ 339,00 

Fonte: Companhias aéreas
126

, 2013. Elaboração: Camilo Pereira, 2013. 

 

Nessa análise temos que estes dois importantes aeroportos brasileiros, embora 

possuam características definidas pelas demandas ocasionadas pela cidade do Rio de Janeiro, 

ambas definem uma movimentação diferenciada, mesmo considerando o motivo das viagens. 

Nesse sentido, o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão se caracteriza, 

principalmente, como porta de entrada de itinerários internacionais. 

Ainda que as companhias aéreas, numa lógica de mercado, articulem estratégias 

como forma de incentivar a movimentação doméstica com origem e/ou destino neste 

aeroporto, tem-se que em relação à demanda internacional, o Aeroporto Galeão representa o 

segundo principal aeroporto deste segmento no Brasil, conforme explicitado no próximo 

gráfico, daí também não ser aleatória a escolha desta cidade como sede das Olimpíadas. 

 

 

 

                                                
126 Para comparação entre o preço das passagens aéreas de diferentes origens para o Aeroporto Santos Dumont e 

para o Aeroporto Galeão, foram utilizados os valores de passagens aéreas disponíveis pelas companhias aéreas 
TAM Linhas Aéreas, GOL Linhas Aéreas Inteligentes e AZUL Linhas Aéreas Brasileiras, sendo considerado o 

menor preço de cada companhia aérea nos determinados trajetos. Ainda destacamos que para consulta foi 

utilizada a data de 30/04/2013 (sábado) em que geralmente há tarifas promocionais. 
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Gráfico 19: Brasil - Passageiros (pax) transportados em voos internacionais e nacionais no Aeroporto 

do Galeão (2008 - 2013) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pax (nacionais) 2,54 2,48 2,95 3,58 4,04 4,24

Pax (internacionais) 9,31 9,31 9,29 11,36 13,19 12,70

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

(m
ilh
õ
e
s)

 
Fonte: Anuários Estatísticos (Anac), vários anos. Banco de Dados APCP/Anac, vários anos. 

Elaboração: Camilo Pereira, 2014 

 

O turismo como uma indústria de representativa relevância para a cidade do Rio 

de Janeiro tem consequente impacto no setor de transporte aéreo que nesse sentido funciona 

como um multiplicador de acesso e fomento deste setor. Espírito Santo Jr. (2000) destaca que 

até a Segunda Guerra Mundial as viagens transatlânticas eram realizadas quase que 

exclusivamente pelo mar. Entretanto, grandes travessias aéreas comprovaram que frente à 

necessidade de deslocamentos mais rápidos e precisos, o mundo inteiro estava aos pés do 

transporte aéreo, não importando a distância a ser percorrida. 

Nesse sentido, vale destacar que embora a concorrência com o Aeroporto Santos 

Dumont seja intensa, o Galeão define-se como um importante aeroporto para ligações 

internacionais, nacionais e regionais, conforme identificado pelas ligações aéreas da 

Coletânea de Mapas 01 (p. 188), a expressividade dos fluxos de passageiros e das ligações é 

considerável, sobretudo quando comparado ao Santos Dumont, tendo em vista todos os 

fatores que agregam valor ao setor aéreo na cidade do Rio de Janeiro. 
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Dentre as companhias aéreas que realizam suas operações nacionais no Aeroporto 

Galeão, destacavam-se no ano de 2013, as operações da: TAM, GOL, AZUL, PASSAREDO 

e AVIANCA. Nesse sentido, vale destacar que a GOL possuía um market share superior a 

TAM, na relação de passageiros transportados com origem/destino nesse aeroporto, 

demonstrando a maior atuação territorial da GOL no Galeão. No ano de 2013, a TAM teve 

percentual de operações equivalente a 42%, enquanto a GOL registrou 45%, seguidas pela 

AZUL (8%). 

 

Gráfico 20: Brasil - Percentual de participação por empresa aérea no total de passageiros 

transportados em voos domésticos no Aeroporto Galeão (2013) 
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Fonte: Banco de Dados APCP/Anac, vários anos. Elaboração: Camilo Pereira, 2014. 

 

No segmento internacional, o Aeroporto Galeão possui um número expressivo de 

companhias aéreas internacionais operando, o que pode ser considerado como resultado do 

setor turístico. Dentre as empresas aéreas estão: AEROLINEAS ARGENTINAS, ALITALIA, 

AIR FRANCE-KLM, BRITISH, COPA AIRLINES, IBERIA, TACA PERU, AMERICAN 

AIRLINES, DELTA, EMIRATES, ETHOPIAN, LAN, LUFTHANSA, TAP e UNITED 

AIRLINES/ CONTINENTAL. Somam-se ainda as operações da TAM e GOL, que no ano de 

2013 tiveram participação de 22,3%, 4,3% respectivamente, no total de passageiros 

transportados em voos internacionais, enquanto que as companhias aéreas estrangeiras 

movimentaram 73,4% dos passageiros. 
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Vale destacar que o maior volume de passageiros internacionais em rota, foi 

realizado pela AIR FRANCE, no trajeto Rio de Janeiro-Paris-Rio de Janeiro (394.000 

passageiros). Esse fato confirma o posicionamento da TAM em relação ao cancelamento da 

rota Rio de Janeiro-Paris-Rio de Janeiro, no ano de 2013, como já mencionado anteriormente. 

A competitividade nessa ligação com a companhia aérea francesa fez com que a TAM optasse 

estrategicamente por concentrar sua ligação apenas com origem/destino no Aeroporto de 

Guarulhos/Cumbica. 

Tal fato é explicado pelo número de passageiros transportados pela TAM e pela 

AIR FRANCE. Por exemplo, na rota Rio de Janeiro/Paris e Paris/Rio de Janeiro, no ano de 

2012, último ano em que a TAM operou essa rota. Enquanto a AIR FRANCE, transportou 

394.223 passageiros, a TAM transportou nessa mesma rota, 89.453 passageiros. Essa situação 

não é menos acentuada no aeroporto paulista, em Guarulhos/Cumbica, a ligação com Paris 

também é preponderantemente realizada pela empresa aérea francesa em contraponto a TAM, 

contudo, a estratégia da TAM em concentrar um único trajeto com origem/destino no Brasil 

na ligação com Paris, se deu como forma de diminuir a competitividade com a AIR FRANCE 

em mais de um hub e, ao mesmo tempo, buscar aumentar o número de passageiros nesse 

trajeto e diminuir custos em uma ligação em que a competitividade não era favorável a TAM. 

Outro importante fato que pode contribuir para o crescimento do Galeão é a 

recente concessão deste aeroporto à iniciativa privada. A concessão do Galeão faz parte do 

"Programa de Investimentos em Logística: Aeroportos", que segundo a Anac trata-se de um 

conjunto de medidas para melhorar a qualidade dos serviços e da infraestrutura aeroportuária 

do país. 

Desse modo, o que se assiste atualmente é um novo cenário para aviação 

comercial, que por um lado é promovida pelo modelo de concessão adotado e, por outro, se 

dinamiza pelas estratégias e interesses das companhias aéreas, que ao se defrontarem com um 

setor melhor servido infraestruturalmente e com uma demanda crescente, tem pela frente um 

mercado mais concorrencial e competitivo, sobretudo no Aeroporto Galeão. 

Em síntese, tanto em relação ao mercado doméstico quanto ao mercado 

internacional, temos que o potencial de atração da indústria do turismo na cidade do Rio de 

Janeiro é um dos principais condicionantes de intensa fluidez nos seus aeroportos, porém para 

além desse fator, é imprescindível considerar que a demanda e a oferta de voos nestes 

aeroportos extrapolam esses determinantes. É importante observar ainda que a cidade do Rio 

de Janeiro é juntamente com São Paulo um nó estratégico da rede de conexões econômica e 
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financeira do país que movimenta os principais fluxos materiais e imateriais, além disso, o 

Aeroporto Galeão, é porta de entrada de voos internacionais, assim como Guarulhos/Cumbica 

representa um importante aeroporto de ligação entre o Brasil e diversos países de diferentes 

continentes.  

Assim, evidencia-se que há uma multiplicidade de fatores que envolvem a 

demanda/oferta que não estão restritas somente a dinâmica do turismo receptivo da cidade do 

Rio de Janeiro, estão também associadas à dinâmica econômica, ao conteúdo histórico, 

territorial, urbano e financeiro.  

Nesse aspecto, conjuntamente aos aeroportos Galeão, Guarulhos/Cumbica e 

Viracopos, responsáveis pelas principais e mais movimentadas ligações aéreas internacionais 

com origem/destino no Brasil, está o Aeroporto de Brasília, que dentre suas especificidades 

destaca-se por estar centralmente localizado, o que dinamiza regional, nacional e 

internacionalmente a malha de voos das companhias aéreas e a principal estratégia destas: a 

expansão territorial, além de instigar a concorrência e competitividade entre as empresas 

aéreas e deste aeroporto com os demais aeroportos brasileiros. 

 

3.1.1.6. Aeroporto de Brasília: a localização estratégica conduzindo os fluxos aéreos 

Um dos principais diferenciais do Aeroporto Internacional de Brasília em relação 

aos demais aeroportos de intensa fluidez no Brasil, é sua localização geográfica. Centralmente 

localizado no país, essa vantagem permite uma constante distribuição de voos para diversas 

localidades, o que favorece uma distribuição em diferentes escalas territoriais. Nesse sentido, 

Brasília constitui-se por receber e distribuir um significativo número de voos pelo território 

nacional e ser escala/conexão de vários voos, além de operar voos internacionais, o que é 

confirmado por Cordeiro e Ladeira (1996: 290) que enfatizam que "Brasília se apresenta 

como uma rede integrada a todo o país". 

Historicamente a capital Brasília foi concebida dentre outros fatores para induzir a 

interiorização do território brasileiro. No que tange ao desenvolvimento e crescimento do 

setor de transporte aéreo em Brasília e seu aeroporto, é imprescindível a relação com a criação 

da capital federal, que foi concomitante. Construído no ano de 1955 inicialmente com 

instalações provisórias e com o nome de Aeroproto Vera Cruz, suas futuras instalações 

coincidiam com a ideia de uma nova capital do país. 
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O início da construção do aeroporto é anterior a Brasília. Naquele momento, em 

que o rodoviarismo se colocava como um entrave, seja em razão da ausência de rodovias ou 

pelas condições das mesmas, seja em relação à própria localização de Brasília, que embora 

centralmente posicionada, estava distante do centro econômico-financeiro do país. O 

transporte aéreo era indubitavelmente um modal intrínseco não só porque poderia conectar 

Brasília a diversas localidades, mas porque poderia realizar isso de forma mais rápida e eficaz 

que qualquer outro meio de transporte. 

Na década de 1950 a proposta de transferência da capital brasileira do Rio de 

Janeiro para o interior significava ao Governo Vargas uma mudança da capital para o sertão 

que serviria como uma mola propulsora para a ideia de integração nacional, de se ocupar as 

grandes lacunas do interior e de se dar a devida destinação as potencialidades certamente 

existentes na vastidão do território brasileiro (PORTO, 2004). Contudo, foi somente no 

Governo de Juscelino Kubistchek que ocorreu a transferência da capital brasileira. 

O aeroporto de Brasília serviu, por anos, ao transporte de autoridades, desde sua 

criação e, atualmente, essa demanda continua prevalecendo. Porto (2004) ao tratar dos 

projetos de integração nessa região em articulação com o desenvolvimento do setor de 

transporte aéreo relata que:  

Tão logo inaugurada Brasília passou a ser alvo das atenções das empresas 
aéreas que contavam com a lucratividade que a linha Brasília-Rio de Janeiro 

poderia vir a oferecer, e mesmo das autoridades aeronáuticas que iniciaram 

uma 'ponte aérea' entre as duas capitais, a nova e a antiga (PORTO, 2004: 
159). 

 

Nos anos de 1990 o aeroporto ganhou ainda mais importância no cenário da 

aviação comercial, com um projeto de arquitetura realizado pelo arquiteto Sérgio Roberto 

Parada, que tinha como objetivo revelar uma concepção moderna e dinâmica do aeroporto 

remodelando a estrutura deste aeroporto para o atendimento de uma maior demanda do setor. 

Nesse período foram concluídas etapas importantes para a expansão deste aeroporto, tanto em 

relação à infraestrutura externa, como interna. Correlatamente ao desenvolvimento de 

Brasília, seu aeroporto internacional progressivamente expandia suas linhas, frequências, 

presença de novas companhias aéreas e, consequentemente ampliava-se o número de 

passageiros que tinham origem/destino ou faziam obrigatórias escalas/conexões neste 

aeroporto.  
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Assim como nos anos de 1990, hoje esse aspecto de melhoria e modernização do 

aeroporto volta a ser um fator estratégico para o crescimento do Aeroporto de Brasília. 

Recentemente concedido à iniciativa privada, o aeroporto chama a atenção e atrai o interesse 

das companhias aéreas brasileiras. Em entrevistas nas três principais empresas aéreas 

nacionais, é unânime o interesse em expandir territorialmente a partir de operações em 

Brasília. 

Dois elementos respondem esse interesse, que embora não seja recente, 

atualmente se amplia de forma mais estratégica e contundente. Primeiro, porque a concessão 

do Aeroporto de Brasília corresponde à incessante busca das companhias aéreas pelo avanço 

da infraestrutura aeroportuária. Este aeroporto, conforme relatado em entrevistas, sempre 

apresentou uma melhor infraestrutura se comparada aos demais aeroportos internacionais do 

país. Em termos de operacionalização, o aeroporto possui duas pistas de 3.220 m e 2.468 m e 

dois terminais de passageiros com 91.563 m² e 3.264 m², o que por si só já atrai o interesse 

empresarial.  

A concessão do aeroporto prevê 100.000 m² de obra, somando um valor total de 

investimento de R$ 2,8 bilhões de reais. Até a Copa de 2014, serão R$ 750 milhões de reais. 

O anúncio do concessionário é de que os dois terminais serão totalmente reformados e ainda 

está previsto a construção de mais um terminal que contará com 15 novas posições de 

embarque, divididas em dois píeres. Com isso, destaca ainda que as pontes de acesso aos 

aviões aumentarão de 13 para 28. Além disso, o estacionamento vai dobrar, atingindo três mil 

vagas disponíveis e a entrada do aeroporto vai ganhar uma nova cobertura e nova pista. As 

obras de expansão ampliarão a capacidade do aeroporto de cerca de 16 milhões de passageiros 

para 41 milhões por ano em sua fase final, de acordo com a Inframérica Aeroportos, 

concessionária responsável pelo Aeroporto de Brasília. No entanto, o que devemos reter 

desses pronunciamentos é até que ponto a prática se concretizará.  

Ainda que em Guarulhos/Cumbica, Campinas/Viracopos e Galeão, os três outros 

aeroportos concedidos à iniciativa privada e que são de nível internacional (concorrendo 

diretamente com o Aeroporto de Brasília), também existam projetos de melhoria, 

modernização e ampliação dos aeroportos, a especificidade do aeroporto brasiliense é a 

localização geográfica de Brasília, o que define um segundo elemento que contribui para o 

maior interesse dos três principais players da aviação comercial brasileira. 

De acordo com entrevista realizada na TAM, o principal aeroporto que permitirá a 

empresa aérea ampliar sua capilaridade é o Aeroporto de Brasília, justamente por estar 
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centralmente localizado no país, o que facilita que a malha de rotas da empresa aérea faça 

conexão/escala nesse fixo, que além de conectar o passageiro a diferentes itinerários, é um 

fixo que possui uma demanda considerável, ou seja, mesmo que o voo seja ponto a ponto (por 

exemplo: São Paulo-Brasília, Rio de Janeiro-Brasília), a capacidade de geração de tráfego de 

Brasília é tão pujante, que compensa a ampliação da frequência/dia no Aeroporto de Brasília. 

No mesmo raciocínio, a companhia aérea GOL quantifica e qualifica a expansão 

de sua malha de voos no Aeroporto de Brasília, considerando que Brasília gera demanda 

constante o que permite ligar voos da malha que não tem demanda expressiva, mas que 

quando conectado a Brasília permite criar e adensar essas ligações: 

Se a GOL tem um avião de 150 lugares que vai de Porto Alegre para 
Teresina, não serão 150 passageiros diretos nesse trajeto. Mas desses 150 

tem 100 para Brasília, só 40 passageiros num voo não é viável, então 

coloca-se Brasília no meio e são 140 passageiros num voo de Porto Alegre a 
Teresina, passando por um bom ponto que é Brasília. Brasília está no centro 

do Brasil, é um bom aeroporto, não tem muita censura, nem restrições, têm 

duas pistas, o aeroporto fecha pouco por razões meteorológicas, tudo a 
favor, portanto é óbvio fazer um hub em Brasília, que é o que a TAM 

também faz (Diretor de Relações Institucionais & Alianças da GOL, 

26/03/2014). 

 

Nesse sentido, o Aeroporto de Brasília induz a concorrência e a competitividade 

entre a TAM e a GOL, que há tempo visualizam esse hub como uma estratégia de hub and 

spoke
127

, ou seja, de intensificar a malha de voos com escalas e conexões em Brasília por sua 

localização privilegiada. Em resumo, Brasília se coloca como um entroncamento, um ponto 

de confluência para as companhias aéreas.  

Contudo, a AZUL, embora possua ligações com Brasília, sua malha de voos 

prioriza esse hub em ligações diretas. Obviamente que na possibilidade de ampliar sua malha 

de voos com origem/destino nesse aeroporto, a companhia aérea optaria por estas ligações, 

mas Brasília, de acordo com o Diretor de Relações Institucionais da empresa aérea, não se 

constitui como um aeroporto prioritário na sistematização da malha de voos da AZUL, e sim 

                                                
127 O sistema hub-and-spoke é uma forma estratégica de distribuição de voos evidenciada em Brasília pelas 

companhias aéreas TAM e GOL, em contraponto ao que a AZUL propõe que se baseia no modelo point-to-point, 

ou seja, a ligação direta entre os aeroportos. Em tese, o que se pode assegurar sobre as ligações aéreas em 

Brasília, seja no sistema hub-and-spoke ou point-to-point é o interesse das companhias aéreas na concorrência e 
competitividade por esse aeroporto, buscando principalmente continuar explorando seus elementos principais: 

localização geográfica e melhoria da infraestrutura, sobretudo no que diz respeito a continuar fazendo dele um 

ponto de distribuição.  
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aeroportos localizados em Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Recife, Salvador e Manaus, 

o que justifica a proposta da empresa aérea. 

A demanda que Brasília apresenta atualmente e que motiva uma maior oferta da 

TAM e GOL está também relacionada a elementos referentes à dinâmica da metrópole. 

Brasília abriga grande parte das instituições públicas dos poderes executivo, legislativo e 

judiciário, além de órgãos da Administração Pública direta e indireta. Essa centralidade 

política atraiu, consequentemente, organizações não estatais que desejavam uma maior 

proximidade com a esfera pública federal, como por exemplo: confederações, associações, 

ONG’s dentre outros. Além disso, Brasília abriga importantes instituições de pesquisa, como: 

Universidade de Brasília (UnB), Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) etc..  

A representatividade definida pela gestão federal tem estrutura hierárquica, e 

Brasília é o grande centro de coordenação do país, a capital federal e sede da grande maioria 

das instituições públicas federais. Toda essa dinâmica provocou a existência de um importante 

aglomerado urbano, com 2.570.160 milhões de habitantes (IBGE, 2010), definindo seu papel 

de metrópole nacional, o que converge e diverge um fluxo considerável de políticos de 

diferentes Estados para Brasília. 

Por outro lado, como historicamente, a ocupação urbana no Brasil ocorreu no 

sentido litoral-interior até hoje a maior parte da população, as principais cidades e centros 

consumidores se encontram próximo a faixa litorânea, dessa forma, o fluxo de pessoas entre 

essa área e do planalto central é consideravelmente elevado. Diante desses fatores elencados, 

o Aeroporto de Brasília ganha destaque e caracteriza-se como o terceiro maior em 

movimentação de passageiros no país. 

As palavras da TAM, pronunciadas pelo Diretor de Planejamento de Malhas e 

Frota, em entrevista concedida, corroboram os dois elementos destacados: a localização 

privilegiada e a infraestrutura do Aeroporto de Brasília, elementos estes que atraem o 

interesse empresarial e definem a orientação da malha de voos:  

Brasília, em termos de geografia é extremamente importante, está no centro 
do país, então dá para conectar o sul com nordeste, o nordeste com sudeste 

e de alguma forma é possível conectar com o norte e o centro-oeste, então a 

geografia é importante. Outro ponto é a disponibilidade de infraestrutura, 

quando se olha os aeroportos das capitais quase que em nenhum pode se ver 
que tem disponibilidade de infraestrutura, alguns não têm nada, outros tem 

pátio, mas não tem pista, outros tem pista, mas não tem pátio ou falta 

terminal, isso não deveria, mas tem sido um fator preponderante nas 

escolhas de onde vamos alocar nosso voo (Diretor de Planejamento de 

Malhas e Frota da TAM, 14/03/2014). 
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No que tange ao segmento nacional, dentre as companhias aéreas operantes no 

ano de 2013, encontravam-se a TAM, a GOL e AZUL, AVIANCA, PASSAREDO e SETE, 

com destaque para as operações de maior potencial das quatro primeiras companhias aéreas 

citadas. Em relação ao número de passageiros transportados com origem/destino neste 

aeroporto, nota-se mais uma vez a prevalência da TAM e GOL, que definem a supremacia de 

suas marcas em praticamente todos os aeroportos destacados, o que confirma a concentração 

de mercado no setor aéreo brasileiro: 

 

Gráfico 21: Brasil - Percentual de participação por empresa aérea no total de passageiros 

transportados em voos domésticos no Aeroporto de Brasília (2013) 
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Fonte: Banco de Dados APCP/Anac, vários anos. Elaboração: Camilo Pereira, 2013. 

 

Os mesmos elementos que configuram o maior interesse das companhias aéreas 

domésticas pelo Aeroporto de Brasília, são acompanhados pelas empresas aéreas 

internacionais, a exemplo do grupo AIR FRANCE-KLM. Em março de 2014, o Aeroporto de 

Brasília passou a operar 3 voos semanais de ida/volta com o Aeroporto Charles de Gaulle, em 

Paris/França. Com isso, passou a contar com as operações de mais uma empresa aérea 

estrangeira, que é responsável pelo maior número de passageiros transportados nessa mesma 

rota, nos aeroportos de Guarulhos/Cumbica e no Galeão. 

A incorporação dessa nova ligação a partir de Brasília, não define apenas uma 

maior concorrência e competitividade nessa rota com a TAM, mas sim uma maior 

concorrência entre os aeroportos, sobretudo Guarulhos/Cumbica e Galeão, que também 
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possuem essa ligação. Essa maior concorrência entre aeroportos se dá porque, a ligação com a 

capital parisiense é a 1ª em movimentação de passageiros do Brasil com a Europa, e a 3ª 

maior em volume de passageiros dentre todas as ligações internacionais do Brasil
128

. Isso 

significa que o Aeroporto de Brasília passa a deter um maior poder de participação na rede 

aeroportuária brasileira, uma vez que o passageiro que tem destino especificamente Paris e 

que está mais próximo de Brasília, não terá mais que se deslocar para São Paulo ou Rio de 

Janeiro. A abertura dessa ligação possibilita uma maior rede de relação a partir de Brasília, 

até mesmo para o passageiro que não tem como destino final Paris, pois o mesmo obtém mais 

uma alternativa de empresa aérea, podendo fazer em Paris conexão ou escala para outro 

destino. 

Mesmo em decorrência do maior interesse da TAM e GOL em expandir suas 

ligações de origem/destino no Aeroporto de Brasília, quando comparamos a movimentação 

aérea em voos internacionais nos quatro aeroportos que realizam voos nesse segmento, é 

possível observar a discrepância do volume desses números em relação a passageiros com o 

Aeroporto de Guarulhos/Cumbica e Galeão, diferente de Viracopos que movimentou um 

percentual menor de passageiros no ano de 2013, conforme segue no próximo Gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
128 As duas primeiras rotas internacionais brasileiras no ano de 2012 em número de passageiros, considerando a 

soma total de embarques e desembarques em todos os aeroportos que realizam o trajeto foram: Brasil-Miami e 

Brasil-Buenos Aires. 
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Gráfico 22: Brasil - Percentual do total de passageiros transportados em voos internacionais nos 

Aeroportos de Brasília, Galeão, Guarulhos/Cumbica e Viracopos (2013)  
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Fonte: Banco de Dados APCP/Anac, vários anos. Elaboração: Camilo Pereira, 2013. 

 

No que se refere a oferta internacional, assim como em Viracopos, não há uma 

predominância de empresas aéreas estrangeiras no Aeroporto de Brasília, quando comparado 

com Guarulhos/Cumbica e Galeão, que justifique a expressividade do segmento internacional 

nesse aeroporto. Esse é um fator e associado a ele observa-se a derivação de outros fatores, 

como a baixa oferta e, consequentemente a baixa demanda.  

Em partes isso é resultado da própria dinâmica do setor aéreo brasileiro. Em 

outras palavras significa que, devido São Paulo e, em menor proporção, o Rio de Janeiro, 

concentrarem um maior número de companhias aéreas estrangeiras e oferecerem um maior 

número de itinerários e frequência/dia em voos nesse segmento, o Aeroporto de Brasília 

historicamente se caracterizou como um aeroporto de distribuição para o segmento 

doméstico, pelo menos até o ano de 2013, início do período concessionário.  

No entanto, o que podemos perceber até o momento, é que há uma tendência 

empresarial, de que essa situação seja forçosamente reorganizada, daí compreender que as 

ações promovidas pelo agente concessionário tem visado instigar o interesse tanto de 

companhias aéreas nacionais, como de empresas aéreas internacionais, mediante a melhoria 

da infraestrutura. 
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Com a concessão aeroportuária mudam não apenas os interesses das empresas 

aéreas, mas também as estratégias dos aeroportos. Se em termos teóricos e legislativos, o 

aeroporto é um bem público e pelo modelo de concessão adotado continuará sendo, na prática 

passa a valer interesses privados e corporativos, o aeroporto é, ainda que temporariamente, 

um bem administrado pela iniciativa privada e seus interesses sobressaem dentro dessa lógica 

de mercado. Isso implica em maior concorrência entre os aeroportos e, naturalmente pela 

busca de novos voos para cada aeroporto concedido.  

O caso do Aeroporto de Brasília oferece cinco destinos internacionais: Miami e 

Atlanta (EUA), Lisboa (Portugal), Cidade do Panamá (Panamá), Bogotá (Colômbia), Buenos 

Aires (Argentina) e agora Paris (França). Dentre as companhias aéreas que mais operaram 

nesse aeroporto no ano de 2013, destacam-se: TAP, DELTA, AMERICAN AIRLINES e COPA. 

Contudo, outras empresas aéreas operam no Aeroporto de Brasília como menor 

expressividade: AEROLINEAS ARGENTINAS e LACSA LINHAS AEREAS. 

É interessante destacar, que as companhias aéreas domésticas que operam em 

Brasília, possuem uma baixa movimentação de passageiros e também de rotas. A TAM 

transportou em 2012, 782.866 passageiros, em apenas 1 rota para os EUA (Brasília-Miami), a 

GOL no mesmo período apresentou uma movimentação inexpressiva, possivelmente os 55 

passageiros computados como passageiros da GOL foram transportados pela DELTA, que 

possui acordo com a companhia aérea brasileira (BANCO DE DADOS APCP/Anac, 2014).  

Podemos observar pelo gráfico a seguir, que o número de passageiros 

transportados em voos nacionais com origem/destino no Aeroporto de Brasília tem uma 

constância entre os anos de 2003 a 2012. No que tange a escala internacional, nota-se que a 

movimentação de passageiras é pouco representativa, embora tenha alcançado um ligeiro 

acréscimo nos últimos anos, sobretudo em 2013: 
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Gráfico 23: Brasil - Percentual do total de passageiros em voos nacionais e internacionais no 

Aeroporto de Brasília (2008 - 2013)  

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pax (nacionais) 97,7% 98,4% 98,3% 97,2% 97,1% 96,6%

Pax (internacionais) 2,3% 1,6% 1,7% 2,8% 2,9% 3,4%
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Fonte: Anuário Estatístico Operacional, 2011. Elaboração: Camilo Pereira, 2013. 

 

Em geral, as rotas com maior movimentação de passageiros como EUA e Europa 

EUA, e em menor proporção Ásia, África e Oceania são feitas a partir dos aeroportos de 

Guarulhos/Cumbica e Galeão, considerando-se nesse sentido, que a vantagem locacional do 

Aeroporto de Brasília no que diz respeito aos fluxos domésticos não se aplica com a mesma 

preponderância na oferta dos fluxos internacionais no país. 

Como estratégia empresarial da lógica de mercado das companhias aéreas 

nacionais, a interconexão desse aeroporto com todas as regiões brasileiras (ao menos com a 

capital de cada Estado) é condição básica para manter uma dinâmica de fluxos essencialmente 

caracterizada pelo poder político exercido pela capital brasileira. Conforme pode ser 

observado na Coletânea de Mapas 01 (p. 188), o Aeroporto de Brasília possui dinâmica radial 

que converge e dissipa um importante tráfego aéreo que atinge as diferentes regiões do país, 

nota-se ainda que não há uma rarefação em relações as ligações ao longo do território, 

diferente do que ocorre com os Aeroportos de Viracopos, Congonhas e Santos Dumont. 

Desse modo, Brasília se destaca por diametralmente interligar por uma rede aérea conectada 

com praticamente todos os Estados da Federação. 
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Isso ratifica o importante e estratégico papel exercido pelo Aeroporto de Brasília, 

qual seja, o de concentrar um grande número de conexões e escalas e a distribuição dos 

mesmos, confirmando o modelo do sistema hub-and-spoke que "é uma configuração de rede 

na qual a companhia aérea oferece a maioria de seus voos de/para o mesmo aeroporto (o 

"hub"), e assim oferece uma ampla gama de possibilidades origem-destino envolvendo 

conexão
129

" (OLIVEIRA; SILVA, 2008: 18). 

Mesmo utilizando-se de uma estratégia diferente, a TAM e a GOL acentuam a 

competitividade entre si nesse aeroporto e, também, diferente do que ocorre no Aeroporto de 

Viracopos, onde a AZUL tem ligações de monopólio, em Brasília, a AZUL se depara com um 

maior poder de mercado da TAM e da GOL e, mesmo desenvolvendo sua principal estratégia 

de ligações diretas, a companhia aérea sofre a concorrência de suas rivais nas mesmas 

ligações oferecidas. Portanto, o diferencial entre as empresas aéreas, no caso do Aeroporto de 

Brasília, repousa mais sobre as tarifas e os horários disponibilizados. 

Por fim, vale acrescentar que a concorrência e a competitividade tanto em relação 

às companhias aéreas, quanto em relação aos aeroportos estão literalmente em constante 

movimento. Mas esse movimento tem outras forças subjacentes e sobrejacentes, agrega-se a 

essa dinâmica agentes, que indubitavelmente estiverem/estão presentes no desenvolvimento 

do setor de transporte aéreo brasileiro. Este cenário que em alguns momentos mostra o poder 

de atuação das companhias aéreas e; noutros a essencialidade da localização de cada 

aeroporto que repercute nas ações empresariais que visam o domínio territorial a partir da 

expansão e distribuição estratégica das malhas de voos nas diversas escalas, está invólucro as 

determinações do Estado e, mais recentemente da iniciativa privada.  

                                                
129 Outro aeroporto brasileiro que cumpre essa função é o Aeroporto de Congonhas, justamente por ser um 

aeroporto com predominância no segmento doméstico, o que permite às empresas aéreas explorarem essa 

estratégia. 
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CAPÍTULO IV 

___________________________________ 

 

USO CORPORATIVO OU  

PRIVATIZAÇÃO DO TERRITÓRIO: entre 

pousos, decolagens e arremetimentos 

___________________________________ 

Nem o Estado pode continuar a arcar com a responsabilidade do 
esforço de formação de capital exigido por tais serviços [...] nem a 
empresa privada pode continuar com sua presente dieta de 
emagrecimento de oportunidades de investimentos. 

 

(RANGEL, Ignácio [1984]. Obras Reunidas de Ignácio Rangel.Contraponto. Rio de 
Janeiro. Vol. 1 e 2, 2005). 
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4.1. Infraestrutura, capital externo e concessões aeroportuárias no Brasil: a lógica 

capitalista de mercado 

"Os fluxos são os resultados direto ou indireto das ações e atravessam ou se 

instalam nos fixos, modificando a sua significação e o seu valor, ao mesmo tempo em que, 

também se modificam" (SANTOS, 1996: 61). Dentro dessa perspectiva, o autor considera que 

a criação de fixos produtivos leva o surgimento de fluxos que exigem vias atmosféricas para 

balizar o seu próprio movimento, e isso é a dialética entre a frequência e a espessura dos 

movimentos no período contemporâneo que demandam a construção e modernização dos 

sistemas de engenharia, como por exemplo, aeroportos.  

Santos e Silveira (2004) afirmam que com o meio técnico-científico-

informacional, os círculos de cooperação instalaram-se em um nível superior de 

complexidade e numa escala geográfica de ação mais ampla, com a produção de fixos mais 

especializados e tecnologicamente melhor equipados, como forma de impulsionar a 

circulação territorial articulando-se à lógica capitalista. Nessa concepção, Arroyo (2006: 73) 

alega que "a circulação é uma das bases de diferenciação geográfica", por isso o interesse e a 

disputa dos territórios pela maior fluidez. Contudo, para que os fluxos se perpetuem, é 

necessária à criação de fixos produtivos e de redes corporativas. 

A movimentação de passageiros enfoca a importância das ligações aéreas com 

origem e destino nos aeroportos destacados na pesquisa. As redes aéreas e seus nós, ou seja, 

os pontos fixos (aeroportos) refletem as concentrações de população e de riquezas no 

território, ligando as cidades brasileiras mais ativas em termos econômicos (REGIC, 2007). 

Assim, a maior intensidade dos fluxos aéreos se dá entre os principais pontos de controle do 

território, ou seja, onde os aeroportos analisados estão localizados, como bem aponta 

Cordeiro e Ladeira (1996). 

Quando se trata de demanda por fluxos é essencial à correspondência com a 

oferta dos aeroportos, mas nem sempre essa assimilação refere-se à infraestrutura. A 

importância da infraestrutura se dá em termos de organização do território, mas também 

compreende a organização do capital das empresas aéreas. Se determinado aeroporto não 

possui condições adequadas de tráfego, as companhias aéreas não teriam a mesma projeção 

de mercado e não promoveriam da mesma forma, o processo da circulação. Daí 

compreendermos que "a infraestrutura é o suporte para produção, a circulação e o consumo 

das mercadorias [...], influenciando no desenvolvimento econômico e definindo 

características do processo de acumulação" (LAMOSO, 2009: 43). 
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Mediante essa análise, podemos afirmar que a dinâmica do capital juntamente 

com a dinâmica territorial não ocorre sem que os sistemas de movimento
130

 se consagrem 

nessa intrínseca relação. A infraestrutura, mais do que propiciar a fluidez territorial e 

contribuir para a valorização do capital das companhias aéreas, também está inserida em um 

conjunto de elementos que envolve, sobretudo a ação do Estado, a lógica do mercado, as 

diretrizes técnicas e estratégicas do setor. Se por um lado, a infraestrutura cumpre papel 

preponderante no setor de transporte aéreo brasileiro, relacionando-se com a fluidez 

territorial, com a reprodução do capital, por outro lado, esta diretamente conectada com a 

ação do Estado. 

 A importância deste setor foi notadamente verificada pelo Estado desde o início 

do século XX, quando se passou a observar a fundamental relevância que o transporte aéreo 

nacional desempenhava ou poderia desempenhar na integração regional e na fluidez 

territorial, fato este que influiu consideravelmente no padrão de organização do território 

nacional desde 1910 quando se iniciaram as primeiras incursões aeroviárias no país. Desde 

este período o setor de transporte aéreo brasileiro, bem como as companhias aéreas de 

aviação civil comercial, conheceram momentos distintos e contrastantes, em que o papel do 

Estado foi predominantemente decisivo, tanto em relação às políticas públicas desenvolvidas 

para organização da demanda e da oferta no setor, bem como em relação ao suporte 

infraestrutural dos complexos aeroportuários, que até pouco tempo, tinha os principais 

aeroportos do país sob sua gestão. 

É nesse sentido das articulações históricas e atuais entre o Estado e o setor, entre a 

infraestrutura, a demanda e a oferta e, principalmente entre a organização do capital 

empresarial, que se busca definir a lógica capitalista das relações estratégicas que organizam a 

atuação das companhias aéreas nas diferentes escalas territoriais. 

Nesse contexto, é inerente vincular a dinâmica territorial e do capital aos recentes 

eventos que ocorrem no setor de transporte aéreo e que, por sua vez, são resultado direto da 

relação do Estado com o transporte aéreo. Assim, destacamos a opção estratégica do Estado 

em relação as concessões aeroportuárias à iniciativa privada; a maior ingerência do capital 

externo no setor e o sistema de gestão e controle de pousos e decolagens nos aeroportos 

brasileiros, fatores estes que reforçam, nessa análise, a importância e problemática da 

                                                
130 Contel (2004: 357) define os sistemas de movimento do território como sendo "um conjunto indissociável de 

sistemas de engenharia (fixos) e de sistemas de fluxos (materiais e imateriais) que respondem pela solidariedade 

geográfica entre os lugares". 



258 

 

infraestrutura aeroportuária no Brasil e revela ainda como essa dinâmica se processou diante 

de novos horizontes traçados no setor de transporte aéreo brasileiro.  

 

4.2. De livres pousos e decolagens às restrições de slots: o peculiar sistema de gestão e de 

controle no setor aéreo brasileiro 

Mediante a Resolução nº 2 de julho de 2006 foi deliberado pela Anac que o setor 

de transporte aéreo no Brasil passaria a ter aeroportos sob o regulamento de alocação de 

horários de chegadas e partidas de aviões em linhas aéreas domésticas de transporte regular de 

passageiros. Passava a vigorar no Brasil o sistema de rodízio para alocação de pares de slots 

em aeroportos que operassem no limite de sua capacidade operacional nos horários de "pico", 

ou seja, nos horários de alta densidade de tráfego. Desse modo, de acordo com a Resolução do 

sistema de gestão de slots, os aeroportos brasileiros que passariam a participar deste sistema 

eram os aeroportos de: Guarulhos/Cumbica, Pampulha/Belo Horizonte, Santos Dumont e 

Congonhas. 

É necessário destacar que o sistema de gestão de slots tem relação com os 

mecanismos de sistematização e organização de voos, planejamento dos aeroportos e ainda 

está associado aos padrões de regulamentação da Anac. Mas, sobretudo, a observação que se 

deve registrar sobre a instituição desse sistema está intimamente imbricada na questão 

infraestrutural dos aeroportos, ou melhor, na sua incapacidade.  

A alocação de slots foi definida para os aeroportos em que a oferta não tem 

capacidade operacional suficiente em relação à demanda, o que em outras palavras, significa 

que o aeroporto não possui condições infraestruturais condizentes com o crescimento do setor, 

e daí a definição de limites à operação se dá como forma de restringir a expansão 

aeroportuária, bem como indiretamente implica na dinâmica empresarial do setor.  

Em entrevista com Diretora do Departamento de Regulação e Concorrência da 

Aviação Civil da Presidência da República, nos foi confirmado que o sistema de alocação de 

slots é definido como uma forma de contornar a falta de capacidade infraestrutural dos 

aeroportos em relação à demanda. Conforme relatado, há casos em que a adoção desse 

mecanismo se refere a um grande número de empresas aéreas buscando operar num mesmo 

horário e aeroporto, mas no caso brasileiro, a questão está fortemente relacionada à 

infraestrutura operacional, como é o exemplo mais contundente, Congonhas. 
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Para além da questão puramente técnica de incapacidade infraestrutural dos 

complexos aeroportos brasileiros que estão sujeitos a esse sistema, há outro ponto 

fundamental em relação à alocação de slots, com destaque mais uma vez para o Aeroporto de 

Congonhas, ou seja, o direito de usufruto do poder de mercado concedido às companhias 

aéreas incumbentes em relação às entrantes, o que consideramos que gera potencial dano à 

concorrência no setor. 

 Antes de entrar nesse mérito, destacamos como esse sistema é definido. O 

sistema de gestão de slots é previsto e proposto pelo International Air Transport Association 

(Iata) como forma de garantir segurança dos voos. A Resolução que aprova tal definição é 

baseada no sorteio de slots, conforme consta no Artigo 6 das Disposições Gerais. Desse 

modo, existem cinco fases complementares pelas quais a Anac dispõem da alocação dos slots: 

I - Primeira Fase: destinada à convocação das concessionárias para participarem do processo 

administrativo de alocação dos pares de slots; 

II - Segunda Fase: destinada ao sorteio das posições iniciais que cada concessionária ocupará 

na respectiva grade de rodízio; 

III - Terceira Fase: destinada à escolha, pelas concessionárias, de cada par de slot disponível 

para alocação, observada a ordem de precedência decorrente da posição ocupada na respectiva 

grade de rodízio;  

IV - Quarta Fase: destinada ao exame e julgamento da documentação de habilitação;  

V - Quinta Fase: destinada à deliberação da Diretoria Colegiada da Anac quanto à 

adjudicação e homologação do resultado do julgamento da habilitação. 

Definido a sistematização da gestão de slots constituídas em suas fases, tem-se 

como relevante considerar a configuração empresarial das companhias aéreas nesse sistema, 

uma vez que tal fato permite compreender que as grandes empresas aéreas são favorecidas na 

distribuição dos slots nos aeroportos de importante fluidez ao setor de transporte aéreo, o que 

contribuiu para expansão da capacidade empresarial dessas empresas aéreas, seja em relação à 

frequência de voos, ao planejamento de suas malhas aéreas, bem como a diminuição da 

concorrência e competitividade com outras companhias aéreas, sobretudo as de pequeno e 

médio porte ou as entrantes. Nessa perspectiva, Oliveira (2010: 13) destaca que "a formatação 

da regra acabou por preservar as participações de mercado das companhias aéreas 

dominantes". 
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Desse modo, uma questão instiga a compreensão das regras de distribuição de 

slots nos aeroportos que possuem esse sistema, qual seja: por que as grandes empresas aéreas 

incumbentes do setor de transporte aéreo brasileiro detém o maior percentual de slots?  

De acordo com relatório da própria entidade reguladora do setor, a Anac, as 

companhias aéreas TAM e GOL possuem juntas 90% de slots nos aeroportos brasileiros, o 

que representa deter um percentual extremamente elevado dos principais voos nos principais 

aeroportos do país, isso ainda permite a estas empresas aéreas fixar preços em rotas com 

elevada fluidez, isto é, rotas de intensa densidade de passageiros e de considerável frequência 

por dia, exemplo disso é a ponte-aérea do eixo Rio-São Paulo, a rota preferida das principais 

companhias aéreas domésticas e com maior preço se considerarmos o tempo da viagem. 

As regras que regem a atual distribuição de slots no Brasil prevê que a autorização 

de pousos e decolagens seja realizada considerando 80% dessa distribuição para empresas 

aéreas operantes no aeroporto em que é realizada a alocação, sendo os 20% restantes 

destinados às companhias aéreas entrantes, o que por anos sustentou o duopólio existente no 

setor entre as empresas aéreas TAM e GOL.  

Em relação a Congonhas, o principal aeroporto com maior nível de 

congestionamento do país, esse sistema de alocação de slots é totalmente danoso às 

companhias aéreas entrantes. Exemplo disso, é o próprio projeto de análise que vem sendo 

elaborado pela Secretaria de Aviação Civil, em relação à distribuição de horários de pousos e 

decolagens. De acordo com a Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República um 

novo projeto está em discussão sobre o Aeroporto de Congonhas, para a Diretora: é difícil 

entrar alguém em Congonhas, estamos desenhando uma nova política que permitirá que 

essas empresas aéreas que começaram menores possam, na medida em que elas crescem, ter 

acesso a esse mercado das grandes capitais (Diretora do Departamento de Regulação e 

Concorrência da Aviação Civil, 28/04/2014).  

O slot não é um bem material comercializável. Ao ser concedido às empresas 

aéreas não há a possibilidade das mesmas venderam ou alugarem os horários de pouso e 

decolagem alocados. Portanto, nenhuma empresa aérea tem a propriedade sob o slot de um 

aeroporto. Quem decide sua distribuição e alocação é o órgão regulador, a empresa aérea tem 

o slot por uma temporada e tem que garantir que está operando aquele slot para poder mantê-

lo. No Aeroporto de Congonhas, a guerra por slot é constante, sendo que TAM e GOL detêm 

o maior número de slots por dia.  
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Desenvolver uma nova política de distribuição de slots em Congonhas, de acordo 

com o que foi relatado em entrevista, significa tirar slots de empresas aéreas como TAM e 

GOL e redistribuir entre incumbentes e entrantes, o que geraria maior concorrência entre as 

companhias aéreas, já que hoje a regra de alocação de slots favorece as primeiras e permite a 

conivência com a concentração de mercado. Segundo a Diretora:  

Estuda-se uma nova regra de slots, justamente para Congonhas. Antes 
tínhamos uma série de slots, então podia fazer cancelamentos ao longo da 

semana para manter os 80% de regularidade, agora vamos exigir 90% de 

slot a slot. Tinha-se um voo cancelado e outro que era regular para poder 
fazer o jogo dos 80%, agora ficará mais difícil, não se poderá cancelar um e 

manter o resto, porque será uma regra de continuidade slot-slot. Outro 

ponto que estamos incluindo é a questão do critério da pontualidade, se não 

for 80% pontual ao longo do período, perde-se o slot. Estamos amarrando 
as regras para que as empresas aéreas que queiram ficar em Congonhas 

sejam muito mais eficientes e quem não for perderá seus slots, os slots 

perdidos serão destinados 100% para entrantes, ou seja, a quem tem menos 
de 10% dos slots de Congonhas, mesmo a AVIANCA que já está operando 

em Congonhas, mas está com poucos slots, receberia. E a AZUL, que 

praticamente só tem slots de final de semana receberia também e, 

eventualmente uma nova empresa aérea (Diretora do Departamento de 

Regulação e Concorrência da Aviação Civil, 28/04/2014). 

 

O que se pode constatar em relação às novas regras estudadas pelo Governo na 

distribuição de slots em Congonhas é que no discurso encaminha-se para um posicionamento 

mais contundente e lógico de implementação da concorrência, de incentivo às empresas 

aéreas entrantes e indiretamente, de melhoria na prestação do serviço. Contudo, na prática há 

uma interferência política e econômica massiva das grandes empresas aéreas, que 

historicamente "pilotam" o setor aéreo brasileiro. É importante ressaltar que estas empresas 

aéreas não estão isentas de perder seus slots nos principais aeroportos do país, mas estas 

promovem um jogo de relações constantes com o Governo, uma vez que as políticas públicas 

desenvolvidas pelo mesmo, precisam se alinhar a própria dinâmica estabelecida pelas 

companhias aéreas, sobretudo pelas grandes companhias aéreas, isso mais uma vez é reflexo 

de um mercado concentrado, em que poucas empresas aéreas determinam grande parte da 

dinâmica do setor aéreo. 

O que se nota atualmente com o sistema de alocação de slots é uma postura 

tendenciosa no que se refere a reserva de mercado às companhias aéreas com maior poder de 

atuação, o que garante a essas empresas aéreas conciliar slots, frequências, rotas e horários 

que interessam às suas estratégias, tornando-as mais agressivas do ponto de vista da 

competitividade e da concorrência ruinosa com companhias aéreas entrantes. 
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Ao retratar as análises sobre o atual sistema de gestão de slots Oliveira (2010) 

assevera:  

A dominância dos horários de pouso e decolagem em aeroportos 

congestionados (slots) é fonte importante de poder de mercado das 
companhias aéreas. Isso acontece porque, na existência de um aeroporto 

congestionado, o próprio mecanismo de racionamento do acesso à pista, 

gates e espaço aéreo por parte das autoridades pode vir a se configurar em 
uma barreira a entrada no mercado, o que é fonte de poder de mercado 

(OLIVEIRA, 2010, 14). 

 

A constituição de slots em aeroportos que excedem a capacidade infraestrutural 

instalada permitiu uma maior sazonalidade das malhas de voos com matriz de origem/destino 

nesses aeroportos, ou seja, a escolha dos pares de slots permite que a companhia aérea pleiteie 

um slot e sendo este concedido pela Anac a empresa aérea passa a operar. A lei não consente 

a comercialização dos slots pelas companhias aéreas, mas por outro lado, permite que as 

companhias aéreas, em qualquer tempo, possam trocar entre si os slots que lhes forem 

atribuídos, com a finalidade de otimizar suas operações e obter um melhor rendimento 

econômico ou técnico do serviço, de acordo com as atribuições legais da Anac, daí mais uma 

forma em que a estratégia de cooperação entre empresas aéreas se torna peculiar. 

Outra questão interessante a se discutir sobre os slots aeroportuários no Brasil 

concerne a quantidade de slots. Em outras palavras, significa que embora haja uma 

rotatividade na alocação de slots nos aeroportos brasileiros e que os mesmos não possam ser 

comercializados, a própria procedência da adoção desse modelo torna-o insustentável pela 

quantidade de slots existentes em cada aeroporto.  

O sistema de slots foi adotado em alguns aeroportos em razão da saturação desses 

aeroportos, ainda que esse sistema tenha administrado, de certa forma, o controle de pousos e 

decolagens, não há mais slots nos principais aeroportos a serem distribuídos, novamente a 

saturação infraestrutural desses complexos se apresenta com destaque. Como forma de 

contornar esse problema, já que o crescimento das companhias aéreas tem relação direta com 

a quantidade de slots que a empresa aérea possui, a estratégia das companhias aéreas é a 

compra de outras empresas aéreas que possuem slots em aeroportos atrativos, o que só é 

possível porque embora não comercializável, há outras formas de se contornar a lei, a 

permissão de trocas de slots é um exemplo disso. 

Esta permissão de trocas de slots contribuiu mais uma vez com as estratégias 

desenvolvidas pelas grandes companhias aéreas do mercado. O emblemático exemplo é 



263 

 

revelado pelo caso da compra da PANTANAL pela TAM. Como já destacado anteriormente, 

esta aquisição reestruturou os voos da empresa aérea o que proporcionou um aumento de 10% 

nos voos operados pela TAM no aeroporto de Congonhas. Após a compra da PANTANAL, a 

TAM passou a operar os slots com a marca TAM. Ou seja, ainda que a compra desta 

companhia aérea tenha demais finalidades, obviamente que dentre estas e como uma das mais 

importantes, era a aquisição de um percentual importante de slots no principal aeroporto 

doméstico do Brasil, o que define uma ação de mercado extremamente estratégica de deter 

poder territorial de mercado.  

Outro exemplo foi a compra da WEBJET pela GOL, ou seja, se o slot é uma 

concessão e, portanto, não pode ser comercializado, a estratégia a se adotar é a de condutas 

que visa a vantagem competitiva, daí ser interessante comprar o concorrente, mesmo que ele 

não seja um concorrente em potencial. 

Mais duas questões se colocam como contraditórias e, ao mesmo tempo, 

constituem-se por uma indagável correlação no que se refere à alocação de slots no Brasil: o 

potencial dano na disputa de mercado no setor e a intensificação da fluidez mediante as 

autorizações da Anac. Salgado (2008) ao tratar das falhas de mercado e da necessidade de 

regulação faz menção histórica ao caso clássico da Tragédia dos Comuns, que é pertinente 

para compreender o transporte aéreo no Brasil: 

Em economia, o termo 'Tragédia dos Comuns' está associado a um tipo de 
armadilha envolvendo um conflito sobre um bem comum, finito e escasso, 

mas de benefício para a maioria, e que tem que ser repartidos de acordo com 

interesses individuais. A 'tragédia' implica justamente no fato de que o 

acesso livre e irrestrito ao bem leva ao abuso na sua exploração 
(SALGADO, 2008: XC). 

 

A menção que a autora faz nos remete a um paralelo com o sistema de alocação 

de slots no Brasil, isto é, ao abuso de sua exploração, ainda que a lei preveja os conflitos, os 

interesses individuais são infinitamente mais conscientes de suas armadilhas e contornos que 

lhes permitem aumentar e sustentar seu poder de mercado, daí compreender que entre a teoria 

e a prática das novas regras de alocação de slots, ainda há um caminho longo e tênue. 

Nesse mérito, o sistema de gestão e controle de slots contribuiu, por um lado, para 

compreensão sobre o limitado e necessário investimento em infraestrutura aeroportuária 

brasileira, mas em contraponto, preservou as participações de mercado de determinadas 

companhias aéreas dominantes, principalmente para a TAM e a GOL. O que Oliveira (2010) 

corrobora ao discutir que o sistema de alocação de slots: 
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[...] na prática, apenas serviu para retratar [...] uma situação típica do 

transporte aéreo mundial, onde a dominância histórica da(s) companhia(s) 

aérea(s) aérea(s) em um dado aeroporto se torna institucionalizada pelas 
próprias regras que governam aquele aeroporto, isto é, todo o arcabouço 

normatizador da rotina aeroportuária acaba sempre por consolidar a 

dominância do agente de operação aérea. No caso brasileiro [...] acabou por 

consolidar um regime de dominância de slots pelas grandes empresas aéreas, 
dado que a regra estipulava a alocação ex-ante de uma grade destinada às 

incumbentes de 80% de todos os slots disponíveis (OLIVEIRA, 2010: 13). 

 

No caso do setor aéreo brasileiro, a citação condiz à resolução que instaurou a 

promulgação da criação do sistema de gestão e controle de slots definindo que grande parte da 

grade de slots fosse alocada para as grandes companhias aéreas atuais, a TAM e a GOL. A 

observação que se deve ter nessa menção é que a autorização de malhas aéreas, 

principalmente no espaço aéreo brasileiro, em que a Anac regula, se dá de modo que se 

constata um privilégio às companhias aéreas com forte posição no mercado, corroborando 

com o potencial dano à concorrência; por sua vez a fluidez se coloca como imperativa, mas 

essa fluidez está intimamente cooptada com as estratégias das companhias aéreas e, por 

conseguinte, com a permissão legal da Anac, que acaba direta ou indiretamente favorecendo 

essa estrutura de mercado, aí se mostra a relação entre o Estado e o mercado, que por vezes, 

marca uma situação que nos remete a compreendê-la como tendenciosa. 

Nesse sentido, de acordo com Oliveira (2010: 9) "distribuir horários de pouso e 

decolagem em aeroportos congestionados é o equivalente a distribuir direitos de usufruto do 

poder de mercado às companhias aéreas, com potencial dano à concorrência no setor". Em 

síntese, é importante enfatizar que independente das razões técnicas ou supostamente 

operacionais, este sistema tem permitido e intensificado a atuação das grandes companhias 

aéreas nos principais aeroportos do país, o que reforça ainda mais a liderança da TAM e GOL, 

sobretudo, na movimentação dos aeroportos definidos como os de maior capacidade de 

geração de tráfego. 

Aliado a relação do Estado com o mercado que vem se definindo mediante as 

políticas e escolhas de planejamento e organização do setor de transporte aéreo no Brasil, há 

também um novo posicionamento determinado mais especificamente pela influência exercida 

pelas políticas governamentais. Nesse âmbito, outra questão central a que se refere a esta 

relação é a maior influência estrangeira no setor aéreo brasileiro, dada tanto em termos de 

setor, como no posicionamento estratégico das companhias aéreas. 
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4.3. Um novo plano de voo: o capital externo aterrissa no mercado de transporte aéreo 

brasileiro 

Os primeiros vestígios de inserção do capital externo no setor de transporte aéreo 

brasileiro ocorreram timidamente no início das operações aéreas no país, isto é, desde a 

década de 1910, quando o setor estava relegado à livre ação das empresas aéreas, sendo que 

naquele período, não apenas as operações aéreas ficavam a cargo das companhias aéreas, bem 

como todo investimento de infraestrutura aeroportuária.  

O Governo, sem experiência na administração do setor, necessitava desenvolver o 

serviço de transporte aéreo no Brasil, como forma de integração territorial, mas também na 

tentativa de desenvolvimento econômico do país mediante capital e know-how externo. Castro 

e Lamy (1993: 9) argumentam que "a União deixou o ônus da construção, equipamento e 

administração dos aeródromos às companhias aéreas, o que era insustentável 

economicamente". Essa iniciativa levou algumas empresas aéreas estrangeiras à falência, 

como por exemplo, a empresa aérea francesa AÉROPOSTALE.  

Os autores destacam ainda que, muitas companhias aéreas utilizavam hidroaviões, 

como a empresa aérea SINDICATO CONDOR, a VARIG, a norte-americana NYRBA, que 

dispensavam os aeroportos para operarem como forma de aproveitar a infraestrutura existente, 

mas precária, dos aeródromos militares (Campo dos Afonsos no Rio de Janeiro, Campo de 

Marte em São Paulo), e também buscavam a participação dos municípios e dos Estados 

interessados no serviço de transporte aéreo para implantarem suas sedes, sobretudo nas 

capitais e cidades principais. 

Desse modo, a relação do Estado com o setor se dava, no início das operações 

aéreas e da construção da infraestrutura, mediante a participação do capital externo. Com isso 

naquele momento, as operações aéreas das empresas aéreas estrangeiras eram permitidas em 

território nacional, mas ao mesmo tempo, garantia-se a permanência das empresas aéreas 

nacionais, por meio de reservas de mercado e políticas que conduziam a maior participação 

dessas. Paulatinamente, o capital nacional tornava-se preponderante no setor, diminuindo a 

presença estrangeira.  

Embora o capital externo tenha se inserido no Brasil em diversos setores da 

economia nacional e em diferentes momentos, no caso do setor de transporte aéreo brasileiro 

(mesmo tendo iniciado suas operações mediante o capital externo), seu desenvolvimento teve 

particularidades frente a "onda" de desnacionalização de outros setores. O transporte aéreo 
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brasileiro caracterizou-se desde o surgimento das grandes companhias aéreas pela limitada 

entrada de investimentos externos, primeiro porque o setor desempenhava a estratégia de 

barreira à entrada de capital estrangeiro e; segundo, pois o próprio Estado permitia e garantia 

uma reserva de mercado para empresas aéreas de bandeira nacional, o que facilitou o 

crescimento de algumas companhias aéreas nacionais, como por exemplo, a TAM. 

Considerando temporalmente os períodos de regulamentação e desregulamentação 

no setor, nota-se que nos anos de 1990 embora o Governo Federal buscasse preservar a 

atuação das empresas aéreas de bandeira nacional, o que se observa é que não existia uma 

regulamentação por parte do Governo, dessa forma, havia a presença de empresas aéreas 

estrangeiras no setor por meio de associações, acordos, alianças etc.. Entre empresas aéreas 

nacionais e internacionais, o limite de intervenção do Governo se baseava no CBA que 

limitava a 20% a participação de capital estrangeiro nas ações das companhias aéreas 

brasileiras, fato este que perdura até hoje e é um fato de ampla divergência no setor. 

Nessa discussão, alguns autores consideram que a maior participação estrangeira 

no transporte aéreo brasileiro é crucial para o desenvolvimento do setor. Para Salgado 

(2009:16) um ponto a se exigir reforma de imediato: "é a anacrônica restrição à participação 

de capital estrangeiro no controle de companhias aéreas nacionais".  

Na mesma vertente, Espírito Santo Jr. e Correia (2006: 243), condenam o 

protecionismo governamental concedido ao setor há anos por meio da legislação, destacam 

ainda que "o atual CBA já se encontra ultrapassado, nos dispositivos sobre concessão de 

serviços públicos, com relação a legislações mais modernas sobre livre concorrência e, 

também, sobre a Constituição em vigor". 

Os autores complementam que há uma necessidade de mudança na legislação que 

defina novas diretrizes para esse setor estratégico da economia, através de significativos 

avanços rumo a uma verdadeira modernização da legislação. Desse modo, consideram a 

permissão para uma maior participação acionária do capital estrangeiro nas empresas aéreas 

nacionais, que segundo os autores conformar-se-ia na faixa de 40 a 49%, no mínimo, atrairia 

o interesse de capital estrangeiro não-especulativo, possibilitando com isso uma oportunidade 

para um salto qualitativo no setor de transporte aéreo no Brasil. 

Numa outra compreensão, ao tratar dos investimentos externos diretos no setor de 

transporte aéreo brasileiro, considerando o processo de desnacionalização em diversos setores 

da economia brasileira, Gonçalves (1999: 175) assevera que a limitação da atuação de 
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empresas aéreas estrangeiras no setor brasileiro, ainda que em períodos de 

desregulamentação, esteve ligada uma forte barreira à entrada de demais companhias aéreas, 

contudo "a atuação de empresas aéreas estrangeiras de aviação no Brasil, envolve, 

principalmente, a formação de parcerias em esquemas operacionais específicos", como ainda 

acontece hoje. 

O acirramento da concorrência e da competitividade, assim como o 

direcionamento da concentração e centralização do capital e das estratégias, que 

constantemente modificam-se, atendendo às implicações do mercado, representam o resultado 

da sinuosa configuração imposta pela globalização dos negócios, dos mercados e das próprias 

estratégias, ou seja, as companhias aéreas buscam firmar acordos, associações, contratos com 

grupos internacionais mesmo tendo como empecilho a atuação do órgão encarregado da 

política de antitruste, o Cade.  

Os próprios representantes do Governo em entrevista concedida relatam que se a 

legislação restringe a participação do capital estrangeiro, é necessário que novas formas de 

inserção sejam ajustadas de maneira que essa participação seja definidora de ações 

estratégicas no setor. A Diretora do Departamento de Regulação e Concorrência da Aviação 

Civil da Presidência da República afirma que esse é o exemplo da companhia aérea TAM, que 

na intenção de captar investimentos estrangeiros, optou por se tornar uma empresa aérea 

"chilena". E ainda acrescenta que a GOL também estuda essa possibilidade.  

Quando a legislação impede a lógica empresarial das companhias aéreas, 

"contornos", "desvios", "ajustes" são realizados sobre a própria lei como forma de firmar os 

acordos que interessam ao capital, conforme foi o caso já citado da fusão entre as empresas 

aéreas TAM e LAN. Isso se dá, porque, de acordo com Bello (2005) há uma conversão e 

submissão da esfera pública, e aí, se entende a atuação do Cade a uma doutrina do momento, 

que propala as virtudes dessa nova esfera da concorrência. 

É nessa mesma compreensão, que Bourdieu (2005 [1990]: 39) destaca que as 

empresas assumem frequentemente uma forma na qual buscam incessantemente "o poder 

sobre o poder do Estado, notadamente, sobre o poder de regulamentação [...] e para as 

vantagens asseguradas pelas diferentes intervenções do Estado". 

O capital estrangeiro, mesmo que tenha a participação estipulada pelo Estado não 

pode investir aportes significativos de capital para impossibilitar a falência de algumas 
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empresas aéreas, como foi o caso da TRANSBRASIL
131

. É nesse sentido que alguns autores 

criticam o protecionismo do Estado e a necessidade de mudança na restrição legislativa de 

20% de participação estrangeira no capital de companhias aéreas brasileiras. Destaca-se ainda 

que, mediante as entrevistas realizadas, há um consenso tanto da esfera privada (empresas 

aéreas e associação do setor aéreo) quanto público em relação à desburocratização e revisão 

da lei e dos atos normativos relativos a essa discussão que se estende desde o ano de 1986, 

conforme a Lei 7.565/86.  

A principal forma de entrada do capital estrangeiro no mercado brasileiro, 

considerando diversos setores da economia foi por meio das privatizações e concessões dos 

serviços públicos. Para Gonçalves (1999: 152) o processo de privatização foi o meio mais 

importante usado pelo capital estrangeiro, sobretudo durante o Governo Fernando Henrique 

Cardoso e, acrescenta ainda que "a privatização com capital estrangeiro acelerou o avanço do 

processo de desnacionalização da economia brasileira". Nesses termos, concordamos com o 

autor quando o mesmo denota que a desregulamentação é o determinante fundamental do 

ingresso de capital estrangeiro no Brasil. 

Contudo, as estratégias de concorrência e competitividade têm feito com que as 

empresas aéreas busquem a inserção do capital externo no setor de transporte aéreo 

brasileiro.A modernização legislativa a que se considera necessária ao setor aéreo brasileiro, 

conforme destacam Espírito Santo Jr. e Correia (2006), tem progressivamente modificado a 

estrutura legal brasileira relativa ao setor de transporte aéreo. Ainda que não se tenha 

modificado a lei quanto à participação estrangeira que incide em no máximo de 20% do 

capital votante nas empresas aéreas nacionais; os acordos, associações, fusões etc., tem 

conformado esse novo cenário para transporte aéreo brasileiro e, de certa forma, tem 

promovido maior concorrência no setor, a exemplo da entrada da empresa aérea AZUL que 

acirrou a disputa no setor e tem, sistematicamente, enfraquecido o duopólio existente por anos 

entre a TAM e a GOL. 

Nesse sentido, a aviação comercial brasileira que tem se transformado face aos 

constantes acontecimentos obteve uma vertente escalar, ou seja, o crescimento da TAM, a 

entrada de uma low cost no mercado, a inserção da AZUL e de suas novas estratégias, a 

relação do Estado com o setor e a definição dessa dinâmica, bem como a maior participação 

                                                
131 De acordo com Espírito Santo Jr. e Correia (2006) a empresa aérea norte americana Fairland, detinha 20% do 

capital da TRANSBRASIL, mas conforme vigora a Lei n.º 7565, de 19/12/86, relativa ao CBA, não foi 

permitido investimentos que subsidiassem e permitissem a retomada das operações da companhia aérea, que 

decretou falência no ano de 2001. 
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do capital externo, são elementos que não tem apenas um impacto nacional, reproduz a nova 

face desse setor no mundo, mediante ações que se realizam em uma escala global.  

A questão que se coloca como central nessa análise é: ao ter limitada sua 

participação em 20%, o capital estrangeiro está impossibilitado de investir no setor. Com isso, 

a concentração de mercado, invariavelmente, acentua-se, porque, na medida em que as 

companhias aéreas buscam capitalizarem-se mediante investimentos estrangeiros, estas só 

conseguem se já detém um market share equivalente no mercado doméstico que as tornem 

atrativa ao capital estrangeiro. De acordo com a Secretaria de Aviação Civil da Presidência da 

República: somente as grandes companhia aéreas conseguem porque estão capitalizadas na 

bolsa, tem estrutura. Uma empresa aérea pequena não consegue capitalizar dessa maneira, 

puxar um investidor internacional (Diretora do Departamento de Regulação e Concorrência 

da Aviação Civil, 28/04/2014).  

Por fim, a inserção do capital externo não se limita apenas em termos 

empresariais, esta é cada vez mais dominante e, mais uma vez, a presença estrangeira se 

coloca preponderante nesse cenário, também em relação a questão infraestrutural a partir da 

concessão dos aeroportos à iniciativa privada. As concessões aeroportuárias marcam, nesse 

sentido, a maior ingerência estrangeira no setor de transporte aéreo no Brasil, por meio dos 

concessionários aeroportuários que entram em céus brasileiros não apenas para recuperar a 

infraestrutura desses aeroportos e tornar o transporte aéreo mais funcional e eficiente, mas sim 

como forma de preconizar a reprodução capitalista, definindo nesse novo momento, a 

reestruturação de toda a dinâmica desenvolvida desde o surgimento da aviação comercial no 

Brasil. 

 

4.4. Mudança de rota: as concessões aeroportuárias tocam o solo brasileiro 

As transformações no setor de transporte aéreo (cada vez mais compactuadas com 

o capital estrangeiro) instigadas pela maior liberalização comercial e financeira e tendo como 

alicerce o amplo processo de desregulamentação, têm promovido significativas alterações no 

setor de transporte aéreo no Brasil, considerando mais um exemplo, as concessões 

aeroportuárias. 

No decorrer dos anos de 1990 ocorreu uma "onda" de reestruturações em diversos 

setores da economia nacional. Mediante a liberalização financeira e cambial um conjunto de 

setores propiciou o enorme fluxo de entrada de Investimento Externo Direto (IED) no país, 
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dentre os principais setores invadidos pela acentuada participação privada e estrangeira, 

destacam-se alguns setores públicos, como mineração, bancos, energia elétrica, 

telecomunicações e, inclusive setor de aviação (GONÇALVES, 1999). Silveira (2006) ainda 

acrescenta que esses setores compõem os casos mais assustadores, pois na maioria foram 

entregues à iniciativa privada. 

Nesses termos, aliado à investidura estrangeira, observa-se também a forte 

presença e influência empresarial no transporte aéreo que confere a compreender o principal 

elemento para o funcionamento do setor, ou seja, o sistema de engenharia
132

 (SANTOS, 

1996), a infraestrutura aeroportuária que coloca em movimento toda a circulação aérea. 

Harvey (2011: 76) salienta que a vasta infraestrutura que constitui o ambiente construído é um 

pressuposto material necessário para a produção capitalista e destacamos, para a circulação 

material avançar, considerando a infraestrutura como a base de um sistema onde os 

componentes se relacionam.  

Barat (2010: 227) atesta que desde os anos de 1930 as infraestruturas de 

transportes passaram a fazer parte da agenda das políticas públicas do Governo. Nessa 

perspectiva, o autor destaca que o melhor momento do desenvolvimento econômico brasileiro 

foi quando o país deixou de ser mero exportador de matérias primas, construindo uma 

economia mais diversificada, obtendo o suporte de grandes investimentos estatais na 

expansão das infraestruturas. Contudo, esse quadro foi modificando-se nos anos de 1980/90, 

uma vez que deixou de existir a visão da contínua expansão e modernização das 

infraestruturas como instrumento de correções de distorções econômicas e sociais. 

Mediante essa realidade e associado a demais fatores, o colapso na capacidade de 

gerar investimentos púbicos condicionou a deterioração das infraestruturas no decorrer dos 

anos, sendo o setor aéreo amplamente absorto das condições necessárias ao seu 

desenvolvimento, em razão, sobretudo, do alto valor agregado à conservação, manutenção, 

modernização tecnológica dos aeroportos, assim como a concorrência com o modal 

                                                
132 Santos (1997) define sistema de engenharia como sendo: "um conjunto de instrumentos de trabalho agregados 

a natureza e de outros instrumentos de trabalho que se localizam sobre estes, uma ordem criada para e pelo 

trabalho", que na maioria dos casos possuem um interdependência crescente. Para o autor, a evolução dos 

sistemas de engenharia, sobretudo aqueles voltados a circulação influenciam diretamente na divisão 
internacional do trabalho e na escala de atuação/área de influência dessas. Desse modo, Santos (1996: 45) 

destaca ainda que "o território é na verdade uma superposição de sistemas de engenharia diferentemente datados, 

e usados, hoje segundo tempos diversos". 
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rodoviário, que fora favorecido por aportes de investimento em detrimento do aéreo e de 

outros modais. 

 Há anos a infraestrutura aeroportuária tem sido alvo de intensas críticas e 

constitui-se como um gargalo que atravanca o seu próprio crescimento, considerando nesse 

caso, a precarização dos sistemas aeroportuários brasileiros, o congestionamento e saturação 

dos principais hubs nacionais, a ineficiência dos mesmos quanto à imobilidade na 

movimentação de passageiros nos aeroportos, e a insuficiência de capacidade no interior dos 

aeroportos, nas pistas, nos estacionamentos para carros etc., que são fatores que dificultam a 

própria natureza operacional dos sistemas aeroportuários. De acordo com Harvey (2011: 76) 

as infraestruturas exigem cada vez mais uma manutenção constante e adequada para mantê-la 

em bom funcionamento.  

Ainda que se considerem os gargalos infraestruturais no setor de transporte aéreo 

brasileiro, segundo a Anac, o Brasil tem conhecido um crescimento constante no setor, está 

entre os maiores mercados doméstico em movimentação na aviação comercial e também 

possui uma importante rede de aeroportos. É nessa direção que esse potencial necessita de 

políticas que promovam essa capacidade aeroviária. Tais fatos vão ao encontro da questão 

relacionada às concessões dos aeroportos ao setor privado, em razão de alguns fatores 

correlatos, principalmente a realização de dois grandes eventos esportivos no país: como a 

Copa do Mundo de Futebol em 2014 e os Jogos Olímpicos em 2016, que estão servindo como 

justificativa para ação estatal em vários setores da infraestrutura ligado a mobilidade humana. 

Ao se tratar das concessões do setor público à iniciativa privada, Rangel (2005 

[1987]: 714) observa que o capital físico comprometido com a prestação de serviços alterou-

se no Brasil após a Grande Depressão Mundial (pós 1929), o autor elucida que os serviços de 

utilidade pública assumiram a forma de concessões de serviços públicos às empresas de 

capital estrangeiro. Passados mais de oitenta anos, hoje as concessões ainda são atuais, ou 

seja, o modelo apregoado pelo autor na década de 1980 é o que se procura desenvolver no 

país hoje. Assim, o setor de transporte aéreo encontra-se invólucro na necessidade de atender 

os eventos esportivos, mas também adequar o sistema aeroportuário brasileiro como forma de 

desenvolver economicamente o setor, gerar maior oferta criando demanda efetiva e, buscando 

ainda estimular a construção de novos aeroportos. 

O engodo das concessões aeroportuárias no Brasil há anos tem orientado o 

Governo a conceder o setor de transporte aéreo à exploração da iniciativa privada. Contudo, é 

imprescindível considerar as questões que se colocam quando se atestam as condições de 
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concessões de serviços públicos ao setor privado, uma vez que há um redirecionamento ao 

que se considera como privatizações. Embora as iniciativas de concessões de serviços 

públicos ao capital privado tenham razões congruentes com as ações privatizantes 

desenvolvidas pelos Governos neoliberais brasileiros (Fernando Collor de Melo, Itamar 

Franco, Fernando Henrique Cardoso), é importante destacar que as diferenças entre 

concessões e privatizações redundam da própria dissonância entre estes processos. 

Ao contrário da privatização, a concessão que deriva do latim concessio, de 

concerdere, designa o ato de conceder. E, assim, em concepção ampla, significa outorga, 

autorização, licença ou permissão em virtude do que se atribui a uma pessoa o direito ou a 

faculdade de realizar um negócio ou vários negócios, praticar um ato ou vários atos ou 

executar um serviço ou vários serviços (SILVA, 1989).  

Nestes termos, Silveira (2006: 122) atesta que muitas empresas públicas foram 

equivocadamente privatizadas e concedidas, considerando oportuno chamá-las de "entrega do 

patrimônio público e desnacionalização". O autor relaciona essa problemática com a ação 

política do Estado, do qual enfatiza como "enfraquecido, não dispondo do controle sobre a 

administração desses serviços" e ainda atribui tal fato as escolhas dos Governos da década de 

1990, que optaram pela política neoliberal de Estado-mínimo. 

Ao se ater às privatizações tem-se que quando esse processo é executado ocorre 

que determinado bem, serviço, empreendimento, é transferido do setor público ao privado, 

sendo a posse reposicionada de um setor ao outro. Silveira (2006) e Gonçalves (1999) tratam 

das privatizações como um legítimo processo de desnacionalização econômica do país, para 

este último autor, esse fato aprofundou-se a partir de 1995, quando grande parte dos setores 

econômicos foi atingida. Ao referenciar o setor de aviação civil destaca-o como um exemplo 

claro da influência da desregulamentação no ingresso de capital estrangeiro na economia 

brasileira. 

As privatizações trazem no bojo de sua conceituação a ideia imposta como um 

processo de modernização, reestruturação e maiores níveis de investimentos. Contudo, 

Silveira (2006) assevera que representado pelos Governos de Collor e Fernando Henrique 

Cardoso, as privatizações corresponderam a um dos maiores horrores cometidos contra a 

economia e a soberania nacional, desmistificando as supostas ideias de progresso e 

desenvolvimento econômico, quando enfatiza que: 

Entre as empresas vendidas, muitas estavam superinvestidas, portanto, as 

vendas representam uma afronta ao desenvolvimento econômico nacional e à 
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sociedade [...]. Os recursos obtidos com as privatizações não foram capazes 

de contribuir com o desenvolvimento interno do Brasil, mas foi sim uma 

exigência das agências e dos governos internacionais e do capital 
especulativo (SILVEIRA, 2006: 123). 

 

Ter em vista a amplitude dos resultados do impacto econômico das privatizações, 

assim como a maior inserção do capital estrangeiro no país é condição basilar para se avaliar a 

extensão desse processo no Brasil que, conforme Gonçalves (1999: 177) promoveu a 

"fragilidade da institucionalidade brasileira" e, ainda a concentração de poder econômico e 

desnacionalização. 

Rangel (2005 [1984]) atribuindo os congêneres do estatismo e do privatismo, e 

pautado pelas suas especificidades, argumenta no ano de 1984, que havia uma série de 

grandes serviços de utilidade pública que eram candidatos naturais à privatização, já que 

considerava um único sentido plausível ao termo "privatização" (que a nosso ver, é concessão, 

uma vez que o autor não considerava uma diferença por termos teóricos, mas sim por 

práticas). O autor pondera sua argumentação destacando que: 

Nem o Estado pode continuar a arcar com a responsabilidade do esforço de 

formação de capital exigido por tais serviços – culpado pela parte decisiva 
do endividamento externo e interno – nem a empresa privada pode continuar 

com sua presente dieta de emagrecimento de oportunidades de investimentos 

(RANGEL, 2005 [1984]: 417). 

 

Para Rangel (2005 [1984]) (e concorda-se com o autor) o estrangulamento 

financeiro do setor público poderia ser viabilizado pelo capital privado, contudo, é importante 

considerar os mecanismos ao qual o autor defendia os investimentos de capital privado em 

setores públicos. Rangel defendia um modelo de reforma institucional como forma de liberar 

oportunidades de investimentos para um setor público carente de poupança potencial, ou seja, 

concebia os investimentos privados como uma forma de suprir, sobretudo, setores com 

defasagem de investimentos, como por exemplo, o de infraestrutura em transportes. 

Pizzo (2002 [1989]) seguidora das ideias rangelianas, destaca que a não 

participação privada, principalmente, considerando os investimentos em infraestrutura, 

significaria um constrangimento fatal para a expansão das atividades ligadas, por exemplo, 

aos transportes. Nessa perspectiva, a autora defendia que os recursos ociosos do setor privado 

deveriam ser direcionados ao setor público, por meio, por exemplo, de concessões de serviços 

públicos às empresas aéreas privadas. 
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Conforme ressalta Silveira (2006: 123), "o assunto concessões de serviços 

públicos é muito polêmico, além de ser tratado muitas vezes com preconceito". Nessa 

perspectiva, o autor coaduna com Rangel na esfera do "ser nacionalista" e explica que 

defender as concessões requer compreender essa proposta como uma política econômica 

conjuntural, que por sua vez deve presidir de correções através das políticas 

macroeconômicas, defendendo que o nacionalismo também consiste em "aceitar diante da 

conjuntural atual, a parceria da iniciativa privada em setores historicamente administrados 

pelo poder público". 

Nesses termos, a concessão desses complexos vem, nesse momento, acelerar o 

desenvolvimento da infraestrutura aeroportuária condizendo assim com a própria expansão da 

demanda do setor de transporte aéreo no Brasil. Não se trata, contudo, de entrega desse 

patrimônio ao setor privado, mas na medida em que a iniciativa privada representa um 

instrumento, por excelência, para captação de recursos para aplicação em projetos que 

contribuem para o crescimento econômico do país não há um pejorativismo que possa ser 

atribuído à necessidade de se deslocar capacidade ociosa para um departamento 

(infraestrutura) subcapitalizado e carente de investimentos.  

Conforme salienta Rangel (2005 [1984]: 418), "isso não quer dizer que todos os 

serviços públicos devam ser privatizados", ou melhor, concedidos. Silveira (2006) acrescenta 

que essa proposta só se aplica aos setores estrangulados e novas construções, como nos casos 

de modernização e ampliação desses aeroportos. Silveira (2006: 125) contribui reforçando 

essa proposta, ao enfatizar que: 

Ao invés de investimentos estatais nas infra-estruturas por endividamento do 

Estado e/ou aumento das tributações, o governo brasileiro deve, agora, optar 

pela alocação de recursos ociosos na iniciativa privada, sobretudo nacional, 

para investimentos nas infra-estruturas básicas sucateadas. No momento essa 
é a saída mais plausível (SILVEIRA, 2006: 125). 

 

As concessões não tratam de transferências de patrimônio público, mas sim da 

exploração do bem público e do serviço prestado, cabendo aos concessionários, os 

investimentos para manutenção, conservação, ampliação, modernização etc., durante a 

exploração temporária pelo agente privado. Nessa vertente, Pizzo (2002 [1989]: 336) conclui 

que "o instituto da concessão é uma forma de oferecer um serviço público pelo qual o Estado 

transfere a sua construção e/ou operação às empresas privadas, mediante uma remuneração 

que incluirá os ganhos normais do negócio". 
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O transporte aéreo é um ramo de serviço altamente dependente de investimentos 

que podem logicamente ser realizados pela iniciativa privada. Não significa "entregar" o setor 

aéreo à livre ação privada, e muito menos ao mercado, mas "integrar" a demanda e a oferta (já 

que a iniciativa privada tem interesse em investir e explorar o setor e este necessita de 

investimentos). Nesse contexto, o setor manifesta-se pela emergência de organizar seu sistema 

aeroviário para os eventos esportivos (Copa do Mundo de Futebol 2014 e Jogos Olímpicos 

2016) e o Governo tem empreendido políticas que convergem para as concessões 

aeroportuárias como forma de responder às necessidades de readequação dos aeroportos 

operacionalmente estrangulados.  

Nesse aspecto, a presença da iniciativa privada, seja nacional ou estrangeira, 

contribui para acelerar o crescimento econômico do setor, mediante uma política de concessão 

que não seja disseminada pelas privatizações. O transporte aéreo no Brasil é definido na 

Constituição como sendo um serviço público podendo ser prestado diretamente pelo Governo 

Federal ou mediante concessão, opção esta adotada pelo Governo brasileiro. 

Nesse sentido, nossa análise se apresenta de duas maneiras, primeiro é 

imprescindível avaliar as condições infraestruturais dos principais e mais movimentados 

aeroportos do Brasil e; segundo como foi conduzido o processo de concessão dos aeroportos 

brasileiros e como esse sistema tem se apresentado na atualidade. 

 

4.5. O levantar voo da infraestrutura aeroportuária: as mudanças necessárias ao setor 

aéreo brasileiro 

Visando a estruturação dos complexos aeroportuários e buscando com isso a 

readequação aeroportuária com vistas à expansão do setor de transporte aéreo no Brasil, em 

setembro de 2011, foi lançado o primeiro edital do modelo de concessões de aeroportos 

brasileiros. Nesse edital foram expostas as condições da licitação, na modalidade de leilão 

com os critérios de julgamento ao maior Valor Global de Contribuição Fixa
133

, a fim de 

selecionar as melhores propostas para a celebração de contratos de concessão de serviços 

públicos para ampliação, manutenção e exploração do Aeroporto Internacional de Brasília 

                                                
133 Segundo a Anac (2011), o "Valor Global de Contribuição Fixa" para os aeroportos brasileiros concerne ao 
somatório do valor de contribuição fixa da proponente titular de cada aeroporto, observadas as regras da sessão 

pública de leilão, identificado, nesse caso, pelo maior valor ofertado pela proponente para pagamento ao Poder 

Concedente. O Valor da Contribuição Fixa será pago em parcelas anuais, que correspondem à divisão do Valor 

da Contribuição Fixa pelo prazo de vigência do contrato de cada aeroporto. 
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Presidente Juscelino Kubitschek, Aeroporto Internacional de Viracopos/Campinas, e do 

Aeroporto Internacional de Guarulhos, Governador André Franco Montoro (Anac, 2011). 

Estes aeroportos foram incluídos no Programa Nacional de Desestatização (PND), 

programa que previa um processo privatizante de inúmeros setores da economia brasileira, 

que passaram a cargo do poder privado. Este programa que teve origem no Governo Collor e 

que foi acelerado nos Governos Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso inverteu a lógica 

da ordem governamental que deixou de promover o crescimento do Estado empresário 

passando a um desengajamento empresarial do próprio Estado. 

Seguindo a rodada de concessões aeroportuárias, no final do ano de 2012, foi 

anunciado pelo Governo o leilão de mais dois aeroportos públicos brasileiros: o Aeroporto 

Internacional Antônio Carlos Jobim (Galeão)
 134

 e Aeroporto Internacional Tancredo Neves 

(Confins/Belo Horizonte).  

Diante da complexidade dos fatos que envolvem as concessões aeroportuárias no 

Brasil, que vale insistir, é diferente das privatizações, é importante evidenciar duas questões 

cruciais para compreender tal processo. 

1. O que o Governo, enquanto poder concedente, ganha ao delegar a ampliação, 

manutenção e expansão de aeroportos brasileiros por meio de concessões?  

2. Qual a vantagem que o concessionário privado (individual/grupo/consórcio) obtém ao 

investir em aeroportos brasileiros?  

Essas duas questões são crivais para analisar o processo de concessão 

aeroportuária no Brasil. Primeiro, há de considerar que para além de se atender às demandas 

oriundas dos eventos esportivos, os aeroportos brasileiros compõem um setor de 

estrangulamento no país, em razão da infraestrutura deficitária e impossibilitada de atender às 

recentes demandas e, sobretudo às futuras; com isso, a infraestrutura aeroportuária tornou-se 

um gargalo ao desenvolvimento do setor de transporte aéreo brasileiro. Evidentemente, o 

quadro que ora se impunha como insustentável aos investimentos públicos exigia, por sua vez, 

uma etapa de transição, agora desenvolvida.  

                                                
134 Conforme nos relatou em entrevista, a Diretora do Departamento de Regulação e Concorrência da Aviação 

Civil da Presidência da República, quando ocorreram as concessões dos três primeiros complexos 
aeroportuários, a Secretaria da Aviação Civil foi interpelada pelo então Governo do Estado do Rio de Janeiro, 

Sérgio Cabral, sobre a urgente necessidade de conceder o Aeroporto Galeão. Segundo a Diretora, a pressão 

exercida pelo Governador, sem dúvida influenciou na decisão da Presidenta Dilma Roussef em incluir o Galeão 

na posterior rodada de concessões aeroportuárias brasileiras. 
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Rangel (2005 [1985]: 458) na década de 1980, já insistia sobre a necessidade de 

investimentos privados, considerando a necessidade de "oferecer um novo enquadramento 

que, ao mesmo tempo, rejuvenescesse o setor e abrisse ao sistema econômico oportunidades 

de investimento à altura da presente capacidade de formação de capital do país".  

Nesse processo geral de suprimento de recursos via iniciativa privada para os 

complexos aeroportuários, o capital privado aloca investimentos para um setor deficitário, ou 

seja, o de infraestrutura, uma vez que este é deficitário, mas a exploração do serviço, mediante 

os investimentos privados, teoricamente é rentável (até porque a concessão convém tanto ao 

poder concedente quanto ao concessionário, já que o serviço de transporte aéreo nesses 

complexos aeroportuários é superavitário, tomando como exemplo, o contínuo crescimento do 

número de passageiros e carga transportados nesses aeroportos) promovendo com isso a 

complementaridade entre o setor público e o setor privado.  

Nesses termos, vale acrescentar ainda que um dos elementos principais e que 

merece especial atenção é que a concessão de aeroportos é regulada considerando a devolução 

do ativo ao Estado quando finda o período contratual, sendo assim não há a transferência do 

bem público ao privado, a concessão é da atividade econômica desenvolvida no aeroporto, ou 

seja, da infraestrutura que mantém o aeroporto em movimento. Portanto, a opção de conceder 

os principais complexos aeroportuários brasileiros aos investimentos da iniciativa privada 

remete a compreender o mecanismo da estratégia não apenas como empresarial, mas também 

governamental e isso corresponde a uma necessidade estrutural do sistema, que vai além da 

oportuna relação entre Estado e mercado. É a partir da aplicação desse modelo que começa a 

se observa um papel renovador do Estado. 

Dessa forma, tão atual como o novo modelo de concessão adotado pelo Governo é 

a defesa de Rangel (2005 [1987]: 718) quanto a um novo instituto enquadrador, ou seja, de 

um modelo de participação público-privada em setores de serviço público:  

A conversão da concessão do serviço público à empresa pública, em 

concessão do mesmo serviço público à empresa privada, parece-me 

suficiente para colocar à frente do dito serviço concessionário solvente, não 

apenas porque dispõe de recursos sem destinação conhecida, como porque, 
através de títulos hipotecariamente garantidos, poderá recorrer ao crédito 

público [...]. Com efeito, o concessionário privado poderá emitir títulos com 

garantia hipotecária. Essa garantia será oferecida ao Estado, o único tomador 
possível dos ativos comprometidos na prestação de serviços públicos, em 

troca do seu aval. Não mais o atual e desmoralizado aval, coberto pela 

promessa de recursos fiscais futuros, mas um aval hipotecariamente 
garantido, porque o Estado passará a assumir a dupla função de poder 

concedente e credor hipotecário, em vez de sua presente posição de devedor 
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insolvente. Noutros termos, o mercado de capitais prontamente alcançará a 

significação profunda dessa mudança, porque, em caso de inadimplência do 

novo concessionário privado, o Estado, como poder concedente, poderá 
tomar-lhe a concessão e, como poder hipotecário, tomar-lhe os bens, 

oferecendo a concessão e as competentes instalações a outro concessionário, 

mais capaz (RANGEL, 2005 [1985]: 719). 

 

Considerando a segunda questão, da vantagem que o concessionário privado 

obtém ao investir em aeroportos brasileiros, corroboramos com Harvey (2011: 76) que 

pondera a seguinte argumentação sobre os incentivos que existem para o capital investir em 

infraestruturas: "taxa adequada de retorno monetário", esta é a resposta óbvia.  

Ainda no que tange às concessionárias tem-se como principal aspecto a considerar 

o interesse do investidor privado quanto a liquidez de capital que esses complexos geram. A 

rentabilidade desses complexos em relação à arrecadação tarifária dos mesmos (uma vez que 

são hubs de intensa movimentação de passageiros e cargas), intensifica o interesse da 

iniciativa privada porque o Brasil é um dos mercados com maior potencial de crescimento no 

setor de transporte aéreo, considerando sua dimensão territorial e também a movimentação de 

passageiros a turismo, a diversidade de negócios existentes que sustenta o serviço aéreo 

executivo e, ainda tem o rendimento que os eventos esportivos ocasionarão ao país. 

Ao se ater as concessões é necessário destacar que há, de acordo com o contrato 

de concessão, duas formas de retorno de capital ao Governo, ambas por contribuição ao 

sistema, em razão da receita que os aeroportos gerarem, quais sejam: a "contribuição fixa" 

que garante ao Governo o retorno pelo montante anual a ser pago em decorrência da oferta 

realizada no leilão de concessão e a "contribuição variável
135

", dada pelo montante anual 

resultante da aplicação de alíquota sobre a totalidade da receita bruta da concessionária e de 

suas eventuais subsidiárias integrais. A finalidade de frisar tal retorno ao Governo concerne 

ao ganho que o mesmo obtém com as concessões dos aeroportos de Brasília, Guarulhos, 

Campinas e Galeão.  

Embora os critérios do Tesouro Nacional autorizem a transferência das receitas 

arrecadas pelas concessões para o superávit primário, ou seja, para pagar a dívida pública (ou 

                                                
135 Segundo a Anac (2012) a contribuição variável corresponderá ao montante anual em R$ (reais) resultante da 

aplicação de alíquota sobre a totalidade da Receita Bruta da concessionária e de suas eventuais subsidiárias 

integrais, sendo que no Aeroporto de Brasília será de 2%; no Aeroporto de Campinas de 5%; e no de Aeroporto 
de Guarulhos 10%. Especifica ainda que caso a Receita Bruta anual observada pela concessionária e de suas 

eventuais subsidiárias integrais seja superior aos valores fixados pela Anac, a contribuição variável sobre a 

receita excedente será cobrada pela alíquota de 4,5% no Aeroporto de Brasília, 7,5% no Aeroporto de Campinas; 

e 15% no Aeroporto de Guarulhos. 
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abater os juros da dívida), destaca-se que as concessões além de impossibilitar a transferência 

do patrimônio público (aeroporto) preveem ainda que o Governo invista estes recursos 

arrecadados no Fundo Nacional de Aviação Civil (Fnac), favorecendo com isso o segmento 

regional, já que os recursos do Fundo serão aplicados na expansão, no aperfeiçoamento e no 

desenvolvimento desse segmento, uma vez que estes complexos aeroportuários têm 

rentabilidade menor e, portanto são menos interessantes à iniciativa privada
136

. 

Paralelo ao modelo adotado pelo Governo brasileiro quanto aos investimentos 

privados no setor de transporte aéreo está um elemento que assume maior importância e 

dimensão ao se considerar as concessões aeroportuárias brasileiras, isto é, a fiscalização. 

Nesse aspecto, ainda que a fiscalização seja realizada por entidade pública que verifica as 

imperfeições do mercado, a saber, a Anac, cabe considerar as mazelas que envolvem esse 

poder normativo. 

Vale destacar ainda que as concessões ao buscar investidores privados, 

especificam a participação minoritária de 49% do capital social para Infraero, permanecendo a 

mesma como empresa estatal. Após as concessões dos aeroportos a empresa aérea passou a 

participar da governança dos aeroportos considerando seu percentual acionário nas 

concessões. Nesses termos, os aeroportos de Guarulhos, Brasília, Campinas e Galeão foram 

concedidos à iniciativa privada, que terá 51% do capital social, com a finalidade dos licitantes 

investirem na ampliação, manutenção e exploração a fim de atender o pleno nível de 

qualidade do serviço desses complexos, ou seja, investir e gerir os procedimentos 

operacionais dos complexos e ainda instigar a concorrência entre os aeroportos. 

Em síntese, uma concessão em que há 49% de participação de uma empresa 

pública e ainda considerando os Fundos de pensão e os financiamentos do Banco de fomento 

BNDES difere do que se entende como privatização. A principal questão a se considerar 

nesses dois processos - concessão e privatização - é a propriedade do patrimônio (complexo 

aeroportuário), que antes, durante e depois das concessões permanecerá sob poder do Estado. 

                                                
136 Ainda que o segmento aviação regional não seja tão atraente quanto os aeroportos de Brasília, Guarulhos, 

Campinas e Galeão, no ano de 2013 inicia-se um processo de concessão de aeroportos regionais do Estado de 

São Paulo, marcando uma fase de transferência de investimentos prioritariamente governamentais, para 

investimentos privados, no modelo de Parcerias Público-Privadas (PPP). Dentre os 27 aeroportos administrados 

pelo Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo (Daesp), 11 aeroportos serão concedidos, na primeira 

fase, a qual se destina à exploração da aviação executiva, serão concedidos os aeroportos de Campinas 
(Amarais), Jundiaí, Bragança Paulista, Itanhaém e Ubatuba e posteriormente, visando a aviação comercial, 

estuda-se a concessão dos aeroportos mais movimentados da rede estadual: Ribeirão Preto, Bauru/Arealva, São 

José do Rio Preto, Marília, Araçatuba e Presidente Prudente. (Disponível em: www.estadão.com.br. Acesso em:  

05/08/2013) 
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Conforme a Secretaria da Aviação Civil da Presidência da República, esse 

percentual de participação da Infraero representa um novo momento e uma nova investidura 

deste órgão. Em entrevista, a mesma destaca que a opção do modelo de concessão adotado 

pelo Governo brasileiro: 

[...] foi uma decisão política, mas pautada também em exemplos com 

benchmark internacional e o objetivo principal do Governo é garantir a 

existência de uma empresa que administre os mais de 700 aeródromos 
públicos abertos ao tráfego. Muitos deles são pequenos e não operam a 

aviação regular, mas são importantes para o país e a iniciativa privada não 

tem interesse, porque são deficitários. A estratégia é de fortalecer a 
Infraero, sempre teremos aeroportos que o privado não terá interesse, mas 

que para o Brasil são aeroportos importantes e estratégicos e com 

possibilidade de crescer e num futuro até atrair a iniciativa privada. Como a 
Infraero faz parte, é sócia nas concessões, está acompanhando as 

estratégias, está entrando em contato com essa tecnologia, essa nova forma 

de pensar aeroportos e, de alguma forma, está trazendo esse conhecimento 

para dentro de casa, para tentar implementar essas novas técnicas de 

administração de aeroportos nos que ela administra (Diretora do 

Departamento de Regulação e Concorrência da Aviação Civil, 

28/04/2014). 

 

Esta afirmação nos parece ilógica, uma vez que o Governo tem entregado à 

iniciativa privada seus aeroportos superavitários, ficando com aqueles deficitários, contudo, o 

que nos permite compreender que o modelo de concessão aeroportuário tem uma lógica real e 

coerente se baseia em dois pontos: a captação de recursos ao longo de período concedido e o 

retorno do bem público ao Estado.  

Antes de abordar esse processo de leilão da concessão dos aeroportos, é 

importante destacar que o interesse da iniciativa privada por esses hubs se dá em razão de 

vários fatores, como movimentação de passageiros, quantidade de empresas aéreas operantes, 

frequência de voos etc.. Esses fatores são cruciais, porém incomparáveis aos resultados 

financeiros que estes aeroportos geram. 

Desse modo, apresentamos os próximos gráficos e quadros que indicam, 

respectivamente, o movimento operacional nos quatro aeroportos concedidos à iniciativa 

privada nos anos 2003 a 2012, considerando no Gráfico 24 o número de passageiros 

transportados nesses aeroportos; no Gráfico 25 a movimentação de aviões que trafegaram 

nesses aeroportos. Computando os dados do ano de 2010, a Tabela 04 demonstra o número de 

empresas aéreas operantes, já que quanto maior o número de empresas aéreas, maior a oferta 
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e, consequentemente, maior será a demanda efetiva e, na Tabela 05 o rendimento financeiro 

anual, anterior à concessão (2010 - 2011), desses aeroportos.  

Nota-se que esses fatores constituem-se aspectos de grande relevância para a 

escolha dos aeroportos selecionados para a concessão, sendo que a proporcionalidade de 

passageiros transportados, a movimentação de aviões, a quantidade de companhias aéreas em 

operação e o rendimento financeiro implicaram no valor da concessão de cada aeroporto, ou 

seja, cada aeroporto teve seu valor inicial leiloado baseado nesses fatores, quanto maior a 

movimentação de passageiros, aviões, empresas aéreas e o rendimento do aeroporto, 

diretamente maior seu valor de outorga. 

 

Gráfico 24: Brasil - Passageiros (pax) em voos nacionais e internacionais (2003 - 2012)  
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Fonte: Infraero, 2012. Elaboração: Camilo Pereira, 2013. 
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Gráfico 25: Brasil - Movimentação operacional de aviões (2003 - 2012)  
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Fonte: Infraero, 2012. Elaboração: Camilo Pereira, 2013. 

 

Tabela 04: Brasil - Número de empresas aéreas (nacional
137

 e internacional) operantes por aeroporto 

(2010 e 2013)  

  AEROPORTOS 

 

ANO 

GUARULHOS/ 

CUMBICA 

BRASÍLIA 

VIRACOPOS/ 

CAMPINAS 

GALEÃO/ 

RIO DE JANEIRO 

2010 

6 (nacionais) 

31 (internacionais) 

9 (nacionais) 

6 (internacionais) 

6 (nacionais) 

2 (internacionais) 

7 (nacionais) 

16 (internacionais) 

2013 

5 (nacionais) 

32 (internacionais) 

7 (nacionais) 

6 (internacionais) 

3 (nacionais) 

1 (internacional) 

5 (nacionais) 

15 (internacionais) 

Fonte: Banco de Dados APCP/Anac, vários anos. Elaboração: Camilo Pereira, 2014. 

 

 

                                                
137 É preciso considerar que nesse período (2010 - 2013), três empresas aéreas fundiram-se ou foram adquiridas 

pelas companhias aéreas TAM, GOL e AZUL, o que justifica o menor número de empresas aéreas nacionais no 

ano de 2013 em comparação com 2010, em todos os aeroportos destacados. 
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Tabela 05: Brasil - Resultados financeiros por aeroporto em Reais* (2010 - 2011)  

             AEROPORTOS 

 

ANOS 

GUARULHOS/ 

CUMBICA 

BRASÍLIA 

VIRACOPOS/ 

CAMPINAS 

2010 347.120.295,81 22.604.521,63 79.543.791,79 

2011 389.473.655,18 48.931.581,33 85.140.694,68 

* Não foram divulgados os resultados financeiros do Aeroporto Galeão. 

Fonte: Anuários Estatísticos (Anac), vários anos. Elaboração: Camilo Pereira, 2013. 

 

Os dados apresentados nesses gráficos e quadros elucidam numericamente o 

potencial operacional dos aeroportos concedidos à iniciativa privada. Observa-se que, 

segundo a Infraero, esses três primeiros aeroportos concedidos respondiam juntos por cerca de 

30% da movimentação aérea no país à época, e se posicionavam dentre os mais 

superavitários, apresentando os mais altos faturamentos entre os aeroportos de grande porte 

no Brasil e, ainda eram os menos problemáticos se considerado o conjunto de aeroportos 

administrados pela empresa estatal, o que ratifica o interesse privado em investir nesses 

complexos. 

A movimentação operacional de passageiros em voos nacionais e internacionais 

indica que esses aeroportos apresentam movimentação estável com perspectiva de 

crescimento considerando que os investimentos privados podem garantir o aumento da oferta 

e da procura. Desde o ano de 2003 esses aeroportos demonstram crescimento no número de 

passageiros e aviões, com pequenas quedas simbólicas, sendo que, o Aeroporto de 

Guarulhos/Cumbica apresenta exponencial aumento em todos os anos referidos nos Gráficos 

24 e 25, o que justifica o maior interesse e valor de outorga desse aeroporto. 

A Tabela 04 indica o número de companhias aéreas operantes com bandeira 

doméstica e estrangeira nos aeroportos destacados. A diferença entre esses números por 

aeroporto no que diz respeito à operação estrangeira não corresponde a inoperância de um em 

relação ao outro ou que esses sejam deficitários em comparação com Guarulhos/Cumbica. 

Embora os aeroportos de Brasília, Viracopos/Campinas e Galeão tenham uma participação de 

companhias aéreas estrangeiras expressivamente menor, é importante considerar que o 

Aeroporto de Guarulhos/Cumbica possui uma especificidade única no Brasil, pelo menos até 

o momento, é o principal hub para voos internacionais no país e para alguns países na 
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América do Sul, isto é, grande parte dos voos internacionais sul-americanos parte de ou passa 

por Guarulhos/Cumbica, o que responde o maior número de passageiros, de movimentação de 

aviões e, principalmente o maior número de companhias aéreas operando, já que há uma 

quantidade expressiva de empresas aéreas de bandeira estrangeira atuando nesse aeroporto. 

No que concerne às informações destacadas na Tabela 05, tem-se que os 

resultados financeiros dos três primeiros aeroportos concedidos foram o requisito principal 

para o interesse do setor privado. Esses rendimentos indicaram, por exemplo, o valor de 

outorga dos aeroportos, sendo que Guarulhos/Cumbica por ser o mais superavitário obteve 

valor inicial maior, seguido por Viracopos/Campinas e Brasília. 

De forma geral, as observações realizadas até o momento ainda são limitadas, 

dado o tempo de gestão privada a que os aeroportos concedidos estão submetidos, contudo, o 

que se tem verificado é que estruturalmente, esses complexos tem se modernizado em tempo 

recorde, considerando que algumas obras consideráveis foram realizadas em um período de 

tempo bastante curto, isso ocorre porque mediante a gestão privada a burocratização se torna 

menos densa, o que promove rapidez na execução das obras, a celeridade para se mapear um 

problema e poder consertá-lo imediatamente é mais eficiente, contudo, ainda há muito para se 

realizar e analisar nesse período de concessão. 

Em síntese, vale enfatizar que as concessões, diferentemente das privatizações, 

marcam um novo cenário para a aviação comercial no Brasil. Embora as nossas análises ainda 

se apresentem incipientes a esse novo momento extremamente recente e que se desdobra no 

país, a particularidade desse modelo de concessão é a adoção e aplicabilidade de novas 

diretrizes em que se associam investimentos privados e efetiva participação pública. Com 

efeito, "no novel instituto de capitalismo financeiro brasileiro, iremos encontrar, lado a lado, e 

complementando-se necessariamente, o setor público e o setor privado" (RANGEL, 2005 

[1987]: 720). 

 

4.6. Os complexos aeroportuários e a iniciativa privada: o céu não é de Brigadeiro 

Buscando analisar as concessões aeroportuárias do Programa de Investimentos em 

Logística do Governo Federal e a própria concepção do modelo adotado pelo Governo 

brasileiro, apresentamos os complexos aeroportuários concedidos à iniciativa privada, 

enfatizando desde o processo de tramitação desse modelo, passando pelo leilão até a 

concessão de fato desses complexos. Nesse sentido, abordamos as características operacional-
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gerencial e, sobretudo, econômica em que essas concessões foram outorgadas. E ainda atêm-

se ao enfoque político-institucional as quais essas concessões têm sido desenvolvidas. 

A transferência desses aeroportos para ampliação, manutenção e exploração 

configura-se mediante algumas reflexões sobre a dimensão da lógica e da natureza dessas 

concessões. Nessa perspectiva, há uma particular observação necessária à análise, qual seja: o 

papel do Estado, bem como a função do planejamento e do controle estatal sob as concessões, 

uma vez que esses elementos orientam as perspectivas relativas aos princípios fundamentais 

em relação à concorrência e competitividade, a infraestrutura, ao setor e, principalmente, a 

organização das empresas aéreas no território. 

O primeiro leilão de concessões da infraestrutura aeroportuária foi realizado em 6 

de fevereiro de 2012 por proposta de oferta individual por meio de concorrência na Bovespa, 

em leilão simultâneo para os três aeroportos (Guarulhos/Cumbica, Brasília e Viracopos), o 

que impedia que um mesmo licitante ofertasse valor para mais de um aeroporto. Dezoito 

menos após esta primeira rodada de concessão ocorreu em 21 de novembro de 2013 o 

segundo leilão, em que o Aeroporto Galeão foi contemplado, efetivando a outorga de quatro 

dos mais movimentados e rentáveis complexos aeroportuários do país, com a diferença de que 

a gestão privada desse último aeroporto se efetivará após a realização da Copa do Mundo, em 

julho de 2014 no Brasil, sendo que até esse período, todas as atividades e responsabilidades 

do complexo ficam à cargo da Infraero, tanto em relação a organização interna, como em 

relação aos investimentos infraestruturais. 

Na Tabela 06, é possível verificar alguns elementos que compõem dados do 

processo de concessão dos aeroportos. Cada aeroporto pôde receber lances de empresas aéreas 

ou de consórcios de empresas nacionais ou internacionais, uma vez que o intuito do Governo 

era promover a rivalidade durante o leilão. Os três primeiros aeroportos concedidos foram 

arrematados pelo valor total de R$ 24,5 bilhões, quase cinco vezes mais o valor mínimo total 

que era de R$ 5,47 bilhões, valor este que foi pré-estipulado pelo Governo. O leilão foi 

disputado por 11 consórcios formados por 28 empresas aéreas no total. Já o Aeroporto 

Galeão, foi concedido pelo valor de outorga de 19 bilhões de reais: 

 

 

 

 



286 

 

Tabela 06: Brasil - Composição de outorga dos aeroportos brasileiros  

 
GUARULHOS/ 

CUMBICA 
BRASÍLIA 

VIRACOPOS/ 

CAMPINAS 

GALEÃO/RIO 

DE JANEIRO 

Lance 

Mínimo 

(R$) 

3,4 bilhões 582 milhões 1,47 bilhão 

 

R$ 4,828 

bilhões 

Lance 

Vencedor 

(R$) 

16,2 bilhões 4,5 bilhões 3,8 bilhões 
 

R$ 19 bilhões 

Ágio (%) 373,5 673,39% 159,8% 293% 

Outorgado 

Consórico Invepar 

ACSA (formada pelas 

empresas de fundo de 

pensão Previ, Funcef e 

Petros), a construtora 

OAS e a operadora 

estatal sul-africana 

Acsa. 

Consórcio 

Inframerica 

(formado pelas 

empresas Infravix 

Participações e a 

argentina 

Corporación 

America) 

Consórcio 

Aeroportos do Brasil 

(TPI-Triunfo 

Participações e 

Investimentos S.A., 

UTC Participações 

S.A. e pela francesa 

Egis Airport 

Operation) 

Consórcio 

Aeroportos do 

Futuro  

(formado pela 

Odebrecht e 

pela Changi) 

Tempo de 

concessão* 
20 anos 25 anos 30 anos 25 anos 

* Prorrogáveis por 5 anos. 

Fonte: Anac, 2012. Elaboração: Camilo Pereira, 2014 

 

No total, o Governo arrecadou 348% acima do preço mínimo estipulado para as 

iniciais negociações no leilão dos três primeiros aeroportos. Em relação ao leilão do 

Aeroporto carioca, a arrecadação foi de R$ 20,83 bilhões, com ágio de 293% sob o lance 

mínimo
138

. O número de consórcios operadores habilitados e o ágio obtido na arrecadação dos 

leilões demonstram, ainda que preliminarmente, que a exploração dos aeroportos brasileiros é 

um investimento rentável, dado o grande interesse dos agentes privados nacionais e 

internacionais, bem como o valor ofertado nos leilões. 

Os concessionários participantes do leilão dos aeroportos brasileiros deveriam ter 

no mínimo 5 anos de experiência na operação de aeroportos com movimentação de mais de 5 

                                                
138 Considerando o leilão total, em que foi outorgado também o Aeroporto de Confins, em Minhas Gerais, o ágio 

foi de 252%. 
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milhões de passageiros/ano nos aeroportos em que operam, dessa forma, os aeroportos de 

Guarulhos, Brasília, Campinas e Galeão foram concedidos a consórcios com ampla 

experiência na área.  

O consórcio Invepar Investimentos e Participações e Infraestrutura, que explora o 

Aeroporto de Guarulhos/Cumbica tem como principais sócios os Fundos de pensão Previ, 

Petros e Funcef e a construtora OAS. O consórcio é composto por administradores das 

rodovias Raposo Tavares e Rio-Teresópolis e da Linha Amarela, no Rio de Janeiro, detendo 

participação de 90%, e a operadora Airport Company South Africa (Acsa), com 10% de 

participação, empresa esta que opera nove aeroportos na África do Sul como os da Cidade do 

Cabo e Johanesburgo.  

O Aeroporto Juscelino Kubitschek em Brasília, principal centro de distribuição de 

voos nacionais no Brasil, com lance de 4,5 bilhões e o maior ágio (673%) obteve como 

vencedor o Consórcio Inframerica formada pela Infravix Participações (do grupo Engevix, 

consórcio que também venceu o primeiro leilão aeroportuário realizado no Brasil, do 

aeroporto de São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte, que ainda se encontra em 

construção), que detém 50% de participação, sendo os outros 50% da empresa Corporation 

America, da Argentina, empresa controladora de quarenta aeroportos em países como 

Equador, Peru, Itália e Armênia.  

A Triunfo Participações e Investimentos compõem o Consórcio Aeroportos do 

Brasil, que ganhou o leilão do Aeroporto de Viracopos, administra 641 quilômetros de 

rodovias no Sul e no Sudeste do Brasil, por meio das concessionárias Concepa, Concer e 

Econorte, compartilha o controle da Portonave, por meio do qual explora o porto de 

Navegantes, e detém a concessão da Usina Hidrelétrica de Salto, com 45% de participação. A 

UTC Participações que é um grupo de engenharia brasileiro com atuação na Hidrelétrica de 

Tucuruí ficou com participação de 45% e a Egis Airport Operation, da França, deterá 10% de 

participação no consórcio, empresa esta que trabalha em várias áreas da aviação civil, opera 

11 aeroportos no mundo, com 13 milhões de passageiros por ano, entre eles os da Costa do 

Marfim, Gabão e da Ilha de Bora Bora, na Polinésia Francesa. 

Em relação ao Consórcio Aeroportos do Futuro, que administrará o Galeão pelos 

próximos 25 anos, sua composição é dada pela Odebrecht TransPort Aeroportos S.A., com 60% 

de participação, e pelo operador Excelente B.V. (cujo titular é a Changi, operadora do aeroporto de 

Cingapura), com participação de 40%.  A operadora asiática Changi Airport, administra o 

Aeroporto de Cingapura, considerado o melhor do mundo.  
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A concessão não apenas garante a melhoria infraestrutural dos aeroportos 

concedidos, mas também influi no interesse das companhias aéreas (nacionais ou 

internacionais) pelos aeroportos. Conforme entrevista na TAM, a concessões se colocam 

como uma expectativa de mais expertise e administração aeroportuária, diferente da que 

existe atualmente, o que de fato tem se verificado considerando o andamento das obras de 

investimentos nos aeroportos em que a iniciativa privada já está operando, bem como a 

melhoria na organização interna dos mesmos, conforme observado nos trabalhos de campos 

nos aeroportos destacados.  

Em entrevista, a Abear confirma que o modelo de concessão adotado pelo 

Governo é vantajoso tanto para os passageiros, quanto para quem opera os aeroportos e para 

as empresas aéreas que dispõem de uma infraestrutura que gradualmente vem se ampliando e 

melhorando. Ainda destaca que esse modelo tem a particular característica de que o 

patrimônio continua sendo da Nação. 

Para as empresas aéreas a concessão é  um bom modelo, pois desde que o 
volume de passageiros começa a crescer precisa de uma infraestrutura que 

acompanhe o crescimento. Os anos de 1980 e 1990 marcaram uma absoluta 

estagnação, o volume de passageiros começou a crescer em 2003, a partir 
da desregulamentação e da queda das tarifas e o desafio era que a 

infraestrutura avançasse, mas não avançou, a expectativa são as concessões 

(Presidente da Associação Brasileira de Empresas Aéreas, 27/02/2014). 

  

Ao lado dos consórcios vencedores atuará a Infraero, empresa pública federal. 

Esta empresa administrava os principais aeroportos brasileiros e, consequentemente com 

maior movimentação de passageiros, em outras palavras, realizava, até antes da concessão 

destes quatro aeroportos, a operação de 63 aeroportos que juntos representavam 67% do total 

de passageiros do setor no Brasil e concentrava, até o ano de 2011, 97% da movimentação 

aeroportuária no país. 

Conforme já explicitado, a Infraero deterá 49% da participação nos aeroportos 

concedidos. A sociedade no atual modelo de concessão contará com cerca de 16 bilhões de 

reais de investimentos da Infraero nos complexos aeroportuários e ainda as concessões 

poderão ter suas obras financiadas pelo BNDES
139

. Sendo assim, a composição do controle 

                                                
139

 De acordo com informações do BNDES, o Banco realizou projeções financeiras para os três aeroportos, com 

base nos investimentos e custos apontados pelo estudo elaborado pela Estruturadora Brasileira de Projetos (EBP) 
e coordenado pela Accenture, de forma a compatibilizar as condições de apoio do BNDES. A participação do 

Banco poderá ocorrer por meio de apoio corporativo, ou sob a forma de Project Finance, por meio da criação de 

uma Sociedade de Propósito Específico (SPE). O apoio do BNDES está limitado a 80% do investimento total e 

90% dos itens financiáveis, de acordo com suas políticas operacionais, sendo 70% em TJLP (Taxa de Juros de 



289 

 

dos aeroportos de Guarulhos, Brasília, Viracopos e Galeão configura-se conforme figura a 

seguir: 

 

Figura 04: Brasil - Composição do controle dos aeroportos concedidos  

 
Fonte: Anac, 2014. Elaboração: Camilo Pereira, 2014. 

 

                                                                                                                                                   
Longo Prazo) e 20% em outras moedas, como Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (Ipca) e cesta de moedas, acrescidos de demais taxas (Disponível em: 

<www.bndes.gov.br>, Acesso em: 13/04/2012). 

http://www.bndes.gov.br/
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É sabido que as concessões aeroportuárias no Brasil tiveram um caráter político 

em que se priorizaram investimentos privados em decorrência dos eventos esportivos a serem 

realizados, contudo o atendimento às demandas atuais e futuras é de grande importância à 

adoção desse modelo de concessão. Conforme entrevista Secretaria da Aviação Civil da 

Presidência da República, a necessidade de melhoria da infraestrutura aeroportuária brasileira 

é muito anterior a decisão de realização dos eventos esportivos no país, contudo considera que 

a execução desses eventos esportivos "foi um empurrão". A Diretora alega que: 

[...] já existia um projeto piloto de concessão que era São Gonçalo do 

Amarante, que mostrava que o processo de concessão poderia ser uma bela 
solução para se modernizar aeroportos no país. Mas, havia questões tanto 

ideológicas como técnicas em relações as concessões o que fez com que esse 

processo fosse conduzido lentamente e colocado em prática diante da 

necessidade desses eventos esportivos (Diretora do Departamento de 

Regulação e Concorrência da Aviação Civil, 28/04/2014). 

 

 Os gargalos de ordem institucional, legal, infraestrutural e operacional divergem 

em relação ao crescimento acelerado da demanda, isto é, conforme o setor da aviação 

comercial evolui numericamente os obstáculos ao desenvolvimento do setor tornaram-se 

latentes requerendo mais investimentos para acompanhar o constante aumento de cargas e, 

sobretudo de passageiros. A solução mediada para o problema dos gargalos do setor de 

transporte aéreo brasileiro, sobretudo, os infraestruturais foi conjecturada pela concessão 

desses aeroportos visando a garantia de investimentos rápidos e expressivos para adequação 

dos aeroportos aos padrões internacionais da prestação do serviço de transporte aéreo, e 

atendimento a demanda atual e futura.  

A tabela a seguir explicita os investimentos previstos até a Copa do Mundo de 

Futebol em 2014 e os investimentos totais, a longo prazo (período que concerne a concessão 

de cada aeroporto) pelas concessionárias vencedoras que inclui a construção de novos 

terminais e obras em ampliação de pistas, pátios, estacionamentos, vias de acesso, entre 

outras. No caso do Aeroporto Galeão, a concessão não previa a responsabilidade de 

investimentos por parte dos concessionários para a Copa, já que a assinatura dos contratos de 

concessão foi realizada apenas três meses antes do início do evento. Sendo assim, as obras já 

em licitação contratadas e em andamento, ficaram a cargo da Infraero: 
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Tabela 07: Investimentos infraestruturais nos aeroportos concedidos (até a Copa de 2014)  

INVESTIMENTOS* 
GUARULHOS/ 

CUMBICA 
BRASÍLIA 

CAMPINAS/ 

VIRACOPOS 

Até a Copa 2014** R$ 1,38 bilhão 

 

R$ 626,53 milhões 

 

R$ 873,05 milhões 

Totais R$ 4,6 bilhões 

 

R$ 2,8 bilhões 

 

R$ 8,7 bilhões 

*O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) vai financiar até 80% do investimento 

previsto para os aeroportos. 

**A multa por descumprimento é de R$ 150 milhões, mais R$ 1,5 milhão por dia de atraso. 

Fonte: Infraero, 2012. Elaboração: Camilo Pereira, 2012. 

 

O valor da concessão aeroportuária corresponde ao valor da acumulação desses 

concessionários no decorrer do período concedido à exploração. Este modelo de concessão 

adotado pelo Governo brasileiro refletia/reflete um momento em que as infraestruturas 

aeroportuárias, deficitárias e impostas a crescente demanda e, também, pela urgência que os 

eventos esportivos impunham, necessitavam de uma nova conjuntura em que o capital privado 

se enquadra como entidade capitalista necessária à geração de mais oportunidades de 

investimentos. Para Rangel (2005 [1985]: 457) "a ausência de oportunidades de investimentos 

ao alcance da iniciativa privada é o que leva a deixar ociosa parte de sua capacidade 

produtiva".  

Nesse mérito, destacamos que a participação direta ou indireta no processo de 

reprodução capitalista dos consórcios vencedores faz parte de uma conjuntura em que não se 

cumpre apenas delegar a exploração aeroportuária à iniciativa privada, mas também criar um 

novo enquadramento institucional e de investimentos condizentes com o excedente de capital 

que a iniciativa privada é capaz de mobilizar, uma vez que as benesses que esta reprodução 

capitalista gerará será também aproveitadas tanto pelo Estado (que continuará detentor dessa 

infraestrutura), quanto pelo capital empresarial (que se beneficiará da infraestrutura 

modernizada).  

O modelo de parceria entre o Estado e a iniciativa privada vem nesse momento 

romper com a rígida estrutura que perdurou por anos no Brasil, e que quando ameaçada 

enveredava-se para um modelo radical de entrega do patrimônio público, a exemplo do que 
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ocorreu nos anos de 1990. É nesse sentido, que se visualiza o ineditismo desse modelo e, 

principalmente sua lógica real e coerente com o desenvolvimento do setor aéreo brasileiro. 

Nessas circunstancias, é necessário principalmente, ater-se ao fato de que a 

transferência de uma importante atividade da economia, como é o setor de transporte aéreo e 

os aeroportos concedidos à iniciativa privada "não implica retirar aos serviços transferidos sua 

irrenunciável condição de serviço público" (RANGEL, 2005 [1987]: 721), nem mesmo a 

transferência de um patrimônio público aos agentes privados.  

Em síntese, esse modelo de parceria reflete mais uma vez as ações desenvolvidas 

por outros países, a exemplo da França, que foi pioneira nesse modelo de parcerias público-

privadas, desenvolvido desde o século XVII, quando investidores privados financiavam a 

construção e a exploração financeira de uma infraestrutura, por um determinado tempo, 

revertendo no final a propriedade para o Estado (BENZAÇON, 2004). 

Nesse sentido, revestidos da influência francesa que não apenas refletiu na 

Geografia Brasileira (SILVA, 2012), mas também no setor de transporte aéreo brasileiro, que 

destacamos no capítulo seguinte o desenvolvimento deste setor na França, destacando as 

ações de sua principal companhia aérea, a AIR FRANCE, bem como analisando suas ações 

estratégicas que em muito influenciam as estratégias do capital empresarial no Brasil e que 

refletem o interesse francês nas ações estratégicas do capital empresarial brasileiro. 
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CAPÍTULO V 

___________________________________ 

 

CEÚS SEM FRONTEIRAS:  

A INFLUÊNCIA DOS PARADIGMAS 

CONCORRÊNCIAIS E COMPETITIVOS 

DO SETOR AÉREO FRANCÊS 

___________________________________ 
A concorrência e a competitividade não surgem de forma espontânea 
- como supõem frequentemente os economistas com viés mais liberal 
[...]. Em outras palavras, a concorrência e competitividade devem ser 
construídas, tanto por iniciativa da política econômica, quanto pelas 
estratégias das próprias empresas, pressionadas pela concorrência 
local ou (principalmente) pela mundial, num contexto globalizado 
como o atual. 
 

POSSAS, Mário. Concorrência schumpeteriana. In: KUPFER, D; HASENCLEVER, L. 
(Orgs.). Economia Industrial: fundamentos teóricos e práticas no Brasil. São 
Paulo: Campos, 2002: 415 - 429. 
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5.1. Rumo à França: as estratégias empresariais como vetor de análise de um 

benchmarking 

Esse capítulo apresenta as características estratégicas de um benchmarking de 

sucesso no cenário da aviação comercial mundial. No entanto, vale destacar que não se trata 

de uma abordagem comparativa com o Brasil e com as empresas aéreas de bandeira nacional, 

muito pelo contrário. Nosso intuito é destacar como o Brasil possui um mercado dinâmico 

capaz de atrair o interesse de companhias aéreas consolidadas mundialmente e como as ações 

destas empresas aéreas são compulsoriamente vistas e aplicadas no país, dado este contexto 

globalizado que cria e recria a concorrência e a competitividade com suas especificidades 

locais, mas que são construídas globalmente. 

 A intenção de analisar uma empresa aérea francesa vem ao encontro de dois 

fatores essenciais ao nosso propósito: primeiro, por uma vertente mais geral, a análise sobre a 

companhia aérea AIR FRANCE se dá como forma de visualizar a dinâmica empresarial e 

territorial desta companhia aérea na busca por correlacionar suas ações estratégicas com as 

estratégias desenvolvidas pelas companhias aéreas líderes do Brasil. Segundo; a partir de uma 

vertente mais específica que se desdobra em dois aspectos, a.) esta companhia aérea possui 

uma oferta/demanda acentuada de voos com origem/destino no Brasil que constantemente 

vem aumentando nos principais aeroportos foco desta pesquisa, sobretudo após as concessões; 

b.) suas ações estratégicas nos mostram que a atuação empresarial da AIR FRANCE no 

território francês possibilita identificar algumas ações correlatas realizadas pelas empresas 

aéreas brasileiras. Como consequência dessa demanda/oferta e da identificação de estratégias 

correlatas, esta empresa aérea firmou recentemente um importante acordo com uma empresa 

aérea nacional, o que acentua a importância de suas ações estratégicas na relação com o 

Brasil. 

Dentro dessa lógica, vale ressaltar ainda que ao abordarmos a relação das 

estratégias empresariais no Brasil e na França, buscamos verificar essas ações num cenário 

internacional, ou seja, ainda que as companhias aéreas brasileiras tenham uma acentuada 

atuação no território nacional e suas estratégias convirjam para esse território (o que 

totalmente comprovável, pois é no Brasil que as companhias aéreas de bandeira nacional 

proveem sua expansão inicial), a necessidade de crescimento das companhias aéreas, de 

captação de recursos etc., se dá pela expansão territorial, e aí inclui não apenas o regional e o 

nacional, mas, sobretudo o internacional.  
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O que temos observado no mercado aéreo brasileiro é uma tendência cada vez 

mais proeminente das empresas aéreas TAM, GOL e AZUL atuarem no mercado aéreo 

internacional, haja vista as ações que estas companhias aéreas têm desenvolvido atualmente. 

Nessa perspectiva, a análise sobre a companhia aérea francesa AIR FRANCE contribui ainda 

para identificarmos o posicionamento empresarial no segmento internacional, quais as ações 

estratégicas que se sobressaem e como as companhias aéreas buscam multilateralmente se 

impor nesse segmento participando de acordos, reagrupamentos, alianças etc.. 

Expostas tais premissas, temos que em meio às constantes transformações no setor 

de transporte aéreo brasileiro, que engloba desde a criação de estratégias, participação em 

alianças e a busca desenfreada por poder de mercado, que neste momento direcionamos nossa 

pesquisa para uma compreensão mais ampla de como as estratégias são traçadas num 

horizonte de expectativas e rivalidades que incluem grandes e representativos capitais 

empresariais globais que são, por sua vez, líderes de mercado e influenciam toda a dinâmica 

empresarial do setor e, sobretudo influenciam as companhias aéreas brasileiras e suas ações 

no mercado doméstico e internacional. 

Diante dessa análise observamos a necessidade de reconhecer os desafios 

concorrenciais, a estrutura de mercado, a criação e as mudanças de estratégias e a sustentação 

de vantagens competitivas que se tornaram latentes à abordagem deste setor na relação com 

um este benchmarking. Desse modo, esses elementos foram progressivamente tornando-se 

componentes essenciais para a compreensão do setor de transporte aéreo no Brasil, uma vez 

que a disseminação das estratégias das companhias aéreas é cada vez mais global e torna-se 

passível de influência, imitação por outras empresas aéreas em diferentes países. 

É baseado no contexto da mundialização do capital (CHESNAIS, 1996) que as 

transformações conjunturais, as formas flexíveis de produção e comercialização otimizam o 

processo concorrencial e competitivo entre os capitais empresariais que, constantemente 

amplia-se mediante a disputa no mercado global. Nesse âmbito, um conjunto de elementos se 

constitui como fundamental ao funcionamento do setor, como por exemplo, a existência de 

companhias aéreas comerciais que desenvolvam estratégias com a finalidade de promover sua 

permanência e consolidação de mercado, além de demais características que conferem a 

estruturação deste setor, tais como: mercado em potencial, oferta e demanda, passageiros e 

cargas, fixos e fluxos, políticas de regulamentação, direito de tráfego, diferentes modelos de 

empresas aéreas, participação do Estado etc..  
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As forças competitivas moldam as estratégias dessas empresas aéreas e, nessa 

lógica, a macrodinâmica capitalista produz um escopo competitivo capaz de gerar funções 

que, frequentemente se inovam no intuito de incorporar ao ambiente empresarial as ações que 

convergem em acordos de associação, fusão, aquisição, alianças entre empresas aéreas e que 

sistematicamente configuram as estratégias de cooperação, agora numa escala internacional.  

As ligações estratégicas (ou comumente é conhecido na literatura francesa: liaison 

stratégique) entre companhias aéreas conformam-se como uma importante ação cooperativa 

para consolidação no mercado e, nesse caso, as ações estratégicas desenvolvidas entre 

diferentes companhias aéreas em âmbito global tem sido amplamente adotadas e 

desenvolvidas pelas empresas aéreas brasileiras.  

O setor de transporte aéreo brasileiro é suscetível às mudanças globais, aos 

eventos mundiais e, por conseguinte, seu mercado interno (regional e nacional) também é 

sensível às transformações decorrentes das iniciativas e ações de empresas aéreas de 

diferentes bandeiras. Não há uma comparação da ação entre empresas de bandeiras 

estrangeiras e as companhias aéreas nacionais; mas há por certo uma influência de suas 

estratégias que diretamente implica na arte de copiar e desenvolver ações semelhantes no 

mercado doméstico, considerando as especificidades de cada mercado.  

Soma-se a isso o fato de que, na medida em que o setor de transporte aéreo 

brasileiro se aproxima do posicionamento estratégico desenvolvido pelas companhias aéreas 

estrangeiras, mais se atrai a atenção e o interesse destas pelas operações com origem/destino 

no Brasil, considerado um mercado em potencial, daí as estratégias de cooperação, por meio 

das diferentes ações de reciprocidade, serem cada vez mais constantes entre estas companhias 

aéreas e as brasileiras. 

 

5.2. O gradual processo de liberalização do transporte aéreo na Europa: novos 

horizontes  

Desde o final da 1ª Guerra Mundial
140

, quando se acentuou um maior interesse 

pela aviação comercial, que diversos debates internacionais passaram a discutir a questão 

                                                
140 Espírito Santo Jr. (2000) ao tratar da organização da regulamentação internacional corrobora que o término da 
1ª Guerra Mundial, deixou um grande legado, ou seja, constatou-se que se aprendera muito sobre os aviões e as 

técnicas de voo. Associado a isso havia a uma ampla quantidade de aviões e aviadores disponíveis, o que 

chamou a atenção para a potencial utilização dos aviões como meios de transporte comercial entre as mais 

diversas localidades. 
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referente à organização do transporte aéreo mundial. Estes eventos tinham como parâmetro 

organizar o setor da aviação comercial mundial em meio às turbulências em que este setor se 

desenvolvia. Vários foram os eventos associados a este fundamento, tais como: as 

Convenções de Paris (1919), de Varsóvia (1929), de Chicago (1944). Este último marcou o 

início de um processo de liberalização tendo como mentor principal os Estados Unidos e sua 

criticada política de "Céus Abertos
141

". 

Em torno de uma discutível relação de contrariedade política que foram assinados 

os primeiros acordos bilaterais que, gradativamente colocavam o mundo e, especialmente o 

setor de transporte aéreo num sistema desregulamentado, em que a livre concorrência se 

impunha como fator principal, concepção esta que não tardou a chegar ao Brasil. 

Espírito Santo Jr. (2006) relativiza esse processo de abertura do setor aéreo e 

explica que, por um lado, havia um conjunto de fatores desfavoráveis, mas por outro lado, a 

própria dinâmica que se traçava naquele momento conduzia um processo inerente às 

mudanças do setor: 

(...) as ferramentas tecnológicas e as estratégias administrativas e 
econômico-financeiras sendo utilizadas pelas empresas aéreas, combinadas 

com o início da internacionalização de bens e serviços, ocorridos ainda na 

década de 70, começaram a alterar de forma radical os mercados doméstico e 

internacional. Some-se a isso a pressão expansionista das empresas aéreas 
americanas que, impulsionadas pela desregulamentação do seu mercado 

doméstico, começaram a questionar a falta de competição do mercado 

internacional e os privilégios das empresas aéreas estatais europeias, 
asiáticas e latino-americanas (ESPÍRITO SANTO JR., 2006: 239). 

 

A principal questão que impelia a nova organização mundial do setor aéreo 

referia-se à expansão das fronteiras geográficas, um traço evidente da criação de estratégias 

empresariais. Em outras palavras significa que, toda e qualquer estratégia, seja uma estratégia 

vinculada a preços de passagens, a concentração de horários em aeroportos, estratégias 

associadas a uma maior frequência em determinado aeroporto, ou ainda estratégias de 

associação, fusão, aquisição, alianças etc., tem como determinante principal a área de atuação, 

                                                
141 Diante de um mercado desregulamentado com a política de "Céus Abertos", o Governo federal dos Estados 

Unidos desenhava uma nova lógica de mercado a partir da recusa a regulamentação econômica do setor. O então 

Presidente Jimmy Carter aprovou o Airline Deregulation Act, decreto que abriu o mercado do transporte de 

passageiros e de carga dos Estados Unidos com isso permitia que qualquer companhia aérea pudesse voar para 

onde e quando quisesse, a preços determinados pelo mercado, desde que fossem respeitadas apenas as restrições 
técnicas e operacionais. E após um longo período de sucessivas mudanças nas leis, em 1997 o mercado de 

transporte aéreo europeu torna-se desregulamentado e qualquer empresa aérea passava a ter o direito de operar 

linhas de qualquer ponto dentro do território, independentemente da nacionalidade da empresa aérea 

(ZANETINNI, 2006). 
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isto é, quanto maior a expansão territorial que uma empresa aérea possui, maior seu market 

share, maior visibilidade de mercado, maiores serão seus lucros e, consequentemente 

funciona como uma garantia, ainda que momentânea, de permanência no setor. Daí 

compreender a estratégia como empresarial, econômica e competitiva, mas, sobretudo 

territorial.  

Nesse sentido, invólucro ao processo de liberalização de diversos setores 

econômicos, aliada à pressão dos EUA em relação ao setor aéreo
142

, a Europa foi 

incorporando gradativamente os novos elementos que compunham um mundo em plena 

globalização dos mercados, de abertura econômica, no qual o setor aéreo estava diretamente 

associado e refletia sobremaneira nas ações e estratégias adotadas por diversas companhias 

aéreas de diferentes nacionalidades.  

Naquele momento, assumir um posicionamento em meio à dinâmica de mercado 

que se desenvolvia não se tratava apenas de romper com os padrões pré-definidos por cada 

país europeu, mas sim associar sua construção histórica de desenvolvimento juntamente com 

os novos desafios que a globalização e a liberalização estabeleciam. Assim, no caso da AIR 

FRANCE, o poder do Estado continuou estabelecido firmemente após a liberalização do setor, 

como observado na postura estratégica da companhia aérea. 

A adoção mais ampla da liberalização do setor aéreo na Europa só ocorreu no 

segundo quinquênio dos anos de 1990, diferentemente dos EUA, que teve este processo 

iniciado domesticamente. Nesse aspecto, concordamos com Varlet (1997: 206) quando o 

mesmo assevera que era compreensivo que o processo de desregulamentação do setor aéreo 

na Europa fosse mais lento do que nos EUA porque: "o contexto europeu difere muito 

daquele dos Estados Unidos, em que há um espaço menor com densidade urbana mais 

próxima e uma concorrência intermodal mais forte territorial e juridicamente heterogênea". 

Desta forma, durante os anos de 1980 e 1990 foram lançados vários pacotes de 

medidas de liberalização que gradualmente conduziram o desenvolvimento do setor aéreo 

europeu (ENCAOUA, 1996). Com isso, a adoção de um mercado único possibilitou num 

                                                
142 É válido destacar que no que refere ao setor aéreo mundial e o processo de liberalização, os EUA foram 

amplamente influenciadores desse processo pelo mundo. Segundo Espírito Santo Jr. (2006), a 

desregulamentação nos Estados Unidos teve início no mercado doméstico, tendo caminhado a posteriori para 

uma tentativa de difusão desta abertura para os mercados internacionais. Além disso, como se tratava do seu 

mercado doméstico, o Governo dos Estados Unidos tomou uma decisão unilateral, impondo a sua 
desregulamentação às empresas aéreas e ao mercado. Biplan (2004), esclarece que "en 1978, sous la présidence 

de Jimmy Carter, donc avant Reagan, fut vote l’Airline Deregulation Act qui libéralisa totalement le transport 

domestique" ("Em 1978, sob a presidência de Jimmy Carter, portanto antes de Reagan, foi votado o Airline 

Deregulation Act que liberalizava totalmente o transporte doméstico" (Tradução nossa)). 
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primeiro momento uma maior concorrência e competitividade, mas simultâneo também havia 

uma maior concentração de um significativo número de importantes companhias aéreas de 

diferentes bandeiras atuando em mercados totalmente novos. Assim, o papel da estratégia 

como uma ação concorrencial e competitiva ganhou nova importância, a rivalidade deixou de 

se estabelecer em um nicho de mercado restrito e passou a incorporar novos elementos 

revelados tanto pela liberalização das economias com a pressão exercida pelo processo de 

globalização, como pela desregulamentação do setor aéreo mundial.  

Os países se tornavam próximos pelos acordos multilaterais que firmavam, o 

espaço de fluidez mundial era cada vez mais sólito para as companhias aéreas de diferentes 

países, a expansão do setor fazia com que as pessoas utilizassem com mais frequência esse 

modal. Além disso, por um lado, o mundo tornava-se mais compacto do ponto de vista da 

rapidez proporcionada pelo transporte aéreo, a distância física tornava-se instantaneamente 

"reduzida" pela compressão do espaço-tempo (HARVEY, 1992) e, é nesse contexto de 

análise, que as estratégias evidenciavam a tônica de um novo momento para aviação 

comercial mundial, em que a concentração e centralização de capital ganhavam fôlego, com 

uma maior concorrência e competitividade entre as companhias aéreas. 

Nessa perspectiva, progressivamente a política de "Céus Abertos" coadunava com 

a necessidade das empresas aéreas tornarem-se mais agressivas mundialmente, do ponto de 

vista concorrencial (no sentido de desenvolver ações mais agressivas com a finalidade de 

rivalizar no mercado) e competitiva (buscando maior poder de mercado).  

Na Europa essa política se desenvolveu diferentemente da forma como ocorreu 

em outros continentes, porque cada país possuía uma empresa aérea de bandeira nacional. 

Conforme evidenciou Encaoua (1996) em seu trabalho realizado logo após a definição do 

último pacote de liberalização na Europa, a confirmação da política de "Céus Abertos" no 

continente Europeu significava num primeiro momento, ou seja, final dos anos de 1990, o 

domínio de algumas grandes empresas aéreas sob seus territórios. Passados mais de 15 anos, 

essa citação continua recente, mas não mais se aplica a toda escala territorial de atuação: 

O mercado comunitário do transporte aéreo regular de hoje parece mais 

como uma justaposição de diferentes mercados, cada um dominado por uma 
empresa aérea nacional que, como um mercado único, sob o qual se 

enfrentaria um conjunto de operadores [...]. No Reino Unido, a BRITISH 

AIRWAYS controla 59% dos vôos regulares intracomunitários entre o Reino 
Unido e outros países membros, a companhia aérea inglesa seguinte empresa 

aérea britânica, British Midland, não controla 15%. Na Alemanha, a 

LUFTHANSA controla 80% dos vôos regulares intracomunitários realizados 

a partir de seu território e a seguinte companhia aérea alemã LTU tem 



300 

 

apenas 9%. Na França, a AIR FRANCE controle de 82% dos vôos regulares 

intracomunitários do território francês e a seguinte empresa aérea, BRIT 

AIR, controla apenas 5% destes voos. Na Itália, ALITALIA fornece 85% e o 
operador seguinte, Meridiana, fornece apenas 10%. Na Dinamarca, a SAS é 

responsável por 78% dos vôos regulares intracomunitários e a segunda 

MAERSK faz 13%. Todos esses números mostram que dentro de linha aérea 

nacional de cada país membro é largamente dominante em termos de voos 
intracomunitários inicialmente do país, seguido por um operador que realiza 

um porcentual significativamente menor desses voos
143

. (ENCAOUA, 1996: 

1276). 

 

O processo de liberalização desencadeou, ao mesmo tempo, vantagens e 

desvantagens às grandes líderes do mercado europeu, em especial para a AIR FRANCE. Num 

primeiro momento, os efeitos positivos foram notadamente evidenciados pelas grandes 

empresas aéreas, contudo, no decorrer dos anos o mesmo fato que elevou o market share de 

empresas aéreas representativas do mercado europeu, é o mesmo que inflamava uma nova 

postura dessas líderes.  

O livre mercado permitiu a todas as companhias aéreas voar numa escala 

territorial de atuação antes não conhecida, favoreceu a entrada de novas companhias aéreas, 

contribuiu para uma acentuada concorrência articulada aos acordos de cooperação; contribuiu 

para a ampliação de uma gama de estratégias que, por sua vez, desbancaram diversas 

empresas aéreas que não possuíam poder de mercado compatível com as grandes empresas 

aéreas; colaboraram para a expansão das estratégias de associação, fusões, aquisições entre 

grandes companhias aéreas do setor, com uma maior centralização do capital. 

A liberalização representou um momento de transformação global que impactou, 

sobretudo o mercado europeu, significou a imposição de um novo modelo de organização do 

transporte aéreo mundial frente aos novos desafios que o setor enfrentava. Esse processo se 

                                                
143 "Le marché communautaire du transport aérien régulier apparaît davantage aujourd'hui comme une 

juxtaposition de différents marchés dominés chacun par une compagnie nationale que comme un marché unique 

sur lequel s'affronteraient l'ensemble des opérateurs [...]. Au Royaume-Uni, British Airways contrôle 59% des 

vols intra-communautaires réguliers entre le Royaume-Uni et les autres pays membres, la compagnie anglaise 

suivante, British Midland, n'en contrôlant que 15%. En Allemagne, Lufthansa contrôle 80% des vols intra-

communautaires réguliers réalisés à partir de son territoire et la compagnie allemande suivante, LTU, ne 

dispose que de 9%. En France, Air France contrôle 82% des vols intra-communautaires réguliers depuis le 

territoire français et la compagnie suivante, Brit Air, ne contrôle que 5% de ces vols. En Italie, Alitalia assure 

85% et l'opérateur suivant, Meridiana, n'assure que 10%. Au Danemark, SAS est à l'origine de 78% des vols 

intra-communautaires réguliers et la seconde compagnie Maersk réalise 13%. Tous ces chiffres illustrent bien 

qu'au sein de chaque pays membre la compagnie nationale est largement dominante en termes de vols intra-
communautaires au départ du pays considéré, suivie par un opérateur réalisant un pourcentage 

substantiellement plus faible de ces vols" (Tradução nossa).  
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revelou antagônico e seus resultados são sistematicamente conhecidos na medida em que 

novas estratégias são traçadas, novos capitais empresariais se inserem de forma agressiva no 

mercado, ou seja, o resultado desse processo constitui-se como um condicionante das novas e 

constantes estratégias que necessitam ser desenvolvidas pelas empresas aéreas, como forma 

de permanecer no mercado, seja este mercado regional, nacional ou internacional. 

Desse modo, a AIR FRANCE se coloca como uma companhia aérea que 

historicamente fornece os elementos para compreender sua atuação nas diferentes escalas de 

atuação territorial. Suas estratégias reportam às ações que objetivam claramente a 

diferenciação entre essas escalas, somado a isso a companhia aérea, por ser europeia, nos 

subsidia a analisar como o processo de liberalização de seu mercado impactou diretamente na 

criação de novas estratégias, como por exemplo, a criação dos sistemas de alianças globais, a 

fusão com outra grande empresa aérea e a recente criação de uma companhia aérea low 

cost/low fare. Nesse âmbito, buscando evidenciar o processo de liberalização na atualidade, 

destacamos três importantes estratégias desenvolvidas pela AIR FRANCE nos últimos anos, 

com o objetivo de abordar suas ações estratégicas atuais e seu posicionamento no mercado 

aéreo mundial. Com isso, realizamos alguns paralelos com o caso brasileiro, evidenciando as 

estratégias das empresas aéreas brasileiras no mercado doméstico e suas incipientes ações no 

mercado internacional. 

 

5.3. AIR FRANCE: as asas da Nação francesa 

Embora, o desenvolvimento da aviação comercial na França não se caracterize 

como um aspecto norteador de nossa pesquisa é imprescindível destacar alguns elementos 

essenciais à compreensão da criação e do crescimento da AIR FRANCE. Assim, delimitamos 

como um ponto de referência às nossas análises, o desenvolvimento da aviação comercial na 

Europa após o processo de liberalização, integrando esse recorte temporal às dinâmicas 

empresariais mais atuais da companhia aérea supracitada, considerando também a dinâmica 

do capital associada à dinâmica territorial. Para isso, examinamos nessa pesquisa uma das 

principais companhias aéreas europeias, que desenvolve importantes estratégias comerciais 

como forma de garantir sua posição de destaque no mercado mundial: a COMPAGNIE 

NATIONALE AIR FRANCE e de suas principais estratégias de mercado. 

A análise do setor de transporte aéreo europeu, com ênfase em uma companhia 

aérea francesa, a AIR FRANCE (3ª maior companhia aérea mundial em número de passageiros 
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por RPK no ano de 2011) é de grande importância a esta pesquisa, considerando que as 

estratégias empresariais desta empresa aérea permitem compreender o desenvolvimento das 

ações empresariais e da estruturação de gestão desta companhia aérea em acordos com outras 

empresas aéreas, destacando nesse caso, a configuração de suas ações, seu mercado de 

atuação, a definição de malhas de voos, frequências e aeroportos de interesses (em outras 

palavras, a dinâmica territorial empreendida pela companhia aérea) e, principalmente, como 

suas estratégias (dinâmica do capital) são criadas e desenvolvidas visando sua consolidação 

no mercado aéreo europeu, com uma acentuada malha de voos em diferentes localidades. 

A criação oficial da maior companhia aérea francesa, a AIR FRANCE ocorreu em 

outubro de 1933. Mas mesmo antes de a aviação comercial francesa expandir o uso do avião 

no transporte de cargas e passageiros, a 1ª Guerra Mundial já havia deixado seu legado à 

indústria aeronáutica e ao setor francês.  

O projeto de criação da empresa aérea esteve alicerçado no desenvolvimento da 

aviação comercial na Europa, e também a necessidade de definir-se como um país capaz de 

criar uma companhia aérea competitiva no continente europeu. De acordo com Thibault 

(2003: 73), o Estado deveria enfim desempenhar plenamente o seu papel de regulador, assim 

a fundação da companhia aérea tinha no bojo de seu ideário a subvenção do Estado, o que de 

fato contribuiu para que a companhia aérea obtivesse êxito por anos na Europa.  

Nesse contexto, a AIR FRANCE era fundada mediante a centralização do capital 

de cinco das principais empresas aéreas que operavam naquele momento, AÉROPOSTALE, 

AIR ORIENT, AIR UNION, CIDNA e LIGNES FARMAN
144

. Essas companhias aéreas, mesmo 

sendo amplamente subvencionadas pelo Estado não eram capazes, isoladamente, de 

representar como um todo o país, desse modo, Thibault (2003) explica que o Estado decidiu 

não apenas prover financeiramente as principais companhias aéreas do mercado francês, mas 

formar uma unificação empresarial mediante a centralização e concentração do capital. 

Assim, a Nação francesa passava a ser representada por uma companhia aérea potencialmente 

competitiva numa escala territorial de maior amplitude. 

Em outras palavras, eclodia na França o fomento à aviação comercial e caberia ao 

Estado à missão imperiosa de subvencionar a aviação comercial através de uma só companhia 

                                                
144 Desde sua criação, a AIR FRANCE foi uma empresa aérea respaldada pelas ações do Estado. Conforme Lecat 

(2002: 417) destaca: l'État qui subventionne massivement compagnies fusionnées (parfois jusqu'à 80 % de leur 

ressources). "O Estado quem subsidia fortemente as companhias aéreas fundidas (às vezes até 80% de seus 

recursos)" (Tradução nossa). 
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aérea que fosse capaz de rivalizar com as grandes potências europeias, tais como a Alemanha, 

a Inglaterra e a Itália. 

Após alguns anos a empresa aérea foi nacionalizada pelo Governo Francês
145

. A 

designação da companhia aérea definia-se diretamente pela assumida relação com o Governo, 

ou seja, a AIR FRANCE não se constituía apenas como uma empresa aérea comercial, a 

companhia aérea representava o ufanismo do povo francês, daí sua maior união com o Estado. 

Sua denominação contendo o nome do país indicava, como em companhias aéreas de outros 

países, o poder da nacionalidade de uma companhia aérea que detinha o poder nacional 

embutido pela sua bandeira, a AIR FRANCE representava um símbolo da aviação francesa.  

Biplan (2004) corrobora que as companhias aéreas estavam impregnadas de uma 

identidade nacionalista, ora estampavam o nome do país, ora apresentavam referências 

geográficas do país e, sobretudo traziam em seus equipamentos as cores da bandeira nacional. 

Nesse mesmo contexto, Thibault (2003: 73) destaca que "desde sempre, pronunciar o nome da 

AIR FRANCE era simplesmente abraçar a imaginação e agitar a memória. Mesmo hoje, mais 

do que nunca. Ela está atravessada pelas convulsões, crises, revoluções bem-sucedidas ou 

nome e vitórias do país
146

". 

Conforme Lecat (2002: 416) a companhia aérea AIR FRANCE se destacou desde 

sua criação por ser uma "companhia aérea privada constituída pela iniciativa do Estado, 

depois nacionalizada, a AIR FRANCE não perde seu status de empresa aérea comercial
147

".  

Conforme pudemos observar a relação entre a companhia aérea francesa e o 

Estado francês é bastante direta, mesmo nos dias atuais. De acordo com entrevista realizada 

com o Grupo AIR FRANCE-KLM: 

A relação entre a companhia aérea e o Estado é limitada a uma questão 
nacional, mas a companhia aérea representa a bandeira do país, além disso, 

essa forte relação existe porque o Estado tem parte significativa na empresa 

aérea. Também existe o aspecto regulador e ainda tem que se considerar 

que o tráfego aéreo é organizado e regulado pelo Estado. Particularmente, 
o Estado tem seu ponto de vista sobre determinadas ações e, nesse sentido 

mostra sua visão em todas as discussões realizadas. Há, portanto um 

diálogo permanente e necessário com o Estado (Vice Presidente 

                                                
145 A fusão entre as empresas aéreas, segundo Biplan (2004) foi resultado de uma iniciativa do Estado, no 

contexto de uma crise econômica que por fim, levou a nacionalização da companhia aérea.  

146
 "Depuis toujours, prononcer le nom d'Air France était suffit à embrasser l'imagination et à bousculer la 

mémoire. Encore aujourd'hui plus que jamais. Elle est traversée par le convulsions, les crises, les révolutions 

réussies ou nom et les victories du pays" (Tradução nossa). 

147 "Société privée constituée à l'initiative de l'État, puis nationalisée, l’Air France ne perd jamais son statut de 

société commerciale" (Tradução nossa). 
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Corporativo de Estratégias do Grupo AIR FRANCE-KLM, 

20/06/2013). 

 

E outra entrevista, com antigo executivo da AIR FRANCE, considera-se que há 

um recuo da influência do Estado nas ações estratégicas da companhia aérea AIR FRANCE.  

A companhia aérea foi privatizada progressivamente, o capital da empresa 

aérea foi gradativamente sendo passado do setor público para o setor 
privado, com isso houve uma diluição progressiva desse capital. Após a 

fusão com a companhia aérea KLM, a participação do Estado no capital da 

AIR FRANCE ficou em 52% e agora essa participação no grupo é de 15,7%. 

Com isso, o Estado guarda certa influência sob a companhia aérea
148

 

(Antigo executivo da companhia AIR FRANCE, 27/05/2013). 

 

Há um ponto essencial nessa abordagem em relação ao Brasil. A França possui 

uma empresa aérea que representa o símbolo do país, mais do que comercial/empresarial a 

companhia aérea tem um status de veneração a pátria, no Brasil não há uma grande empresa 

aérea nacional de bandeira no país, as companhias aéreas são privadas e individuais, do ponto 

de vista comercial/empresarial, não há de fato uma representação mundial de bandeira das 

companhias aéreas brasileiras. Esse fato, diferentemente da França, faz com que a relação 

entre as empresas aéreas brasileiras e o Estado seja alinhada apenas em termos operacionais, 

de infraestrutura, organização do espaço aéreo etc.. Soma-se ainda o fato de que no Brasil, há 

duas grandes empresas aéreas com market share próximos e cada uma com sua estratégia de 

mercado específica, que não necessariamente condiz com as escolhas estratégicas e políticas 

do Governo.   

O desenvolvimento da companhia aérea AIR FRANCE ocorreu pari passu às 

mudanças globais (como por exemplo, os fatores relativos ao processo de globalização) que 

no decorrer do tempo foram incorporadas pelas companhias aéreas mundiais. Assim, as 

malhas de voos foram gradualmente expandidas pelo mundo, sendo que a AIR FRANCE 

preferencialmente divulgava a linha Paris-Londres como a mais conhecida e utilizada na 

                                                
148 Giblin exemplifica tal fato destacando que, mesmo que o presidente da AIR FRANCE nomeie seu conselho de 

administração, o Estado pode não estar de acordo. O atual presidente da AIR FRANCE, Alexandre Juniac, foi 

escolhido mediante o consentimento e acordo do Estado, na presidência de Nicolas Sarkozy. 
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Europa. Com isso exibia-se nas estratégias de publicidade
149

 que a companhia aérea possui a 

mais longa rede aérea do mundo fazendo circular tanto pessoas como cargas.  

Além da expansão territorial e do maior poder de mercado que a companhia aérea 

galgava, o progresso tecnológico foi outro fator bastante enfatizado pela a AIR FRANCE, 

sobretudo em relação aos seus equipamentos de voos, a companhia aérea imprimia a sua 

marca mediante a utilização dos aviões Concorde (Foto 05), um avião supersônico, que tinha 

como um de seus objetivos associar a empresa aérea à modernidade da aviação comercial 

daquele período.  

 

Foto 05: França - Avião Concorde exposto no Aeroporto Charles de Gaulle Paris/França (2013) 

 
Fonte: Banco de Dados, APCP/Fotos, (27/07/2012). 

 

Nos anos de 1970
150

, de acordo com os dados da companhia aérea, a propulsão a 

jato dá origem a uma importante mutação do transporte aéreo, que repercutiu, sobretudo na 

imagem da empresa aérea que passava a utilizar esses modelos de aeronaves. Os serviços de 

imprensa da companhia aérea traziam em seu slogan da época: "melhores na maior rede do 

                                                
149 É nesse contexto que entre os anos de 1950/1960 a empresa aérea incorporou os serviços de bordos com 

aeromoças associadas a maior participação das mulheres na sociedade, os serviços de gastronomia durante os 
voos, bem como aderiu à estratégia de incorporação da "classe econômica" em seus voos. 

150 Ainda na década de 1970, a companhia aérea lança o supersônico Concorde, em co-produção com a indústria 

britânica de aviões, o que eleva sua participação de mercado e possibilita maior visibilidade da empresa aérea 

num contexto mundial (BIPLAN, 2004).  
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mundo, que agora cobre 350.000 km", refletindo a sua estratégia de alcance territorial e poder 

de mercado mundial. 

Em meio ao pleno crescimento do segmento aéreo comercial, os anos de 1980 

reorientaram essa dinâmica, iniciando um período de conturbadas crises para o setor. Os anos 

anteriores deixavam resquícios da pressão norte-americana pela abertura da concorrência 

baseada na política de "Céus Abertos". Paulatinamente, as empresas aéreas passavam a 

concorrer mais frontalmente pela maior participação no mercado mundial, tornava-se cada 

vez mais imperioso e inevitável à adesão a esse novo padrão de concorrência e 

competitividade que estabelecia. As inspirações ultraliberais desencadeavam uma forte 

disputa entre as companhias aéreas e, assim mais uma vez, as empresas aéreas francesas se 

uniam como forma de enfrentar à crise que se originava mediante a maior desregulamentação 

do setor (THIBAULT, 2008). 

Tal fato acentuava novamente a necessidade do Estado fortalecer a empresa aérea, 

e, mais uma vez, a centralização e concentração do capital se deu por meio da estratégia de 

fusão
151

 como forma de fortalecimento da AIR FRANCE, criava-se o Grupo AIR FRANCE a 

partir da fusão entre esta companhia aérea e as companhias aéreas francesas AIR INTER, AIR 

CHARTER e UTA. Assim os anos de 1990 marcaram um novo e importante cenário para 

aviação comercial francesa. 

Parcialmente privatizado, o Grupo AIR FRANCE se desenvolveu mediante ações 

que, simultaneamente, promoviam um caráter privado e público, fato este que difere da 

história do setor aéreo brasileiro, que embora existissem empresas aéreas públicas, por pouco 

tempo se relevou a coordenação direta do Estado na administração empresarial do setor aéreo 

brasileiro.  

Diferentemente do Brasil, em que a privatização torna, de fato, privado 

determinado bem; o processo privatizante das empresas aéreas públicas na Europa (na França, 

especificamente) teve um caráter que se pode considerar antagônico se nos orientarmos na 

                                                
151 Em meio a um processo geral de fusões junto às privatizações do setor aéreo mundial, progressivamente as 

empresas aéreas foram se fundindo e, posteriormente sendo privatizadas, tais como a BRITISH AIRWAYS e a 
ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA. A companhia aérea BRITISH que absorveu a BRITISH 

CALEDONIAN e DAN AIR foi privatizada no final dos anos de 1980 no Governo de Margareth Thatcher 

mediante uma política de privatização das empresas aéreas públicas. E a ALITALIA que adquiriu a AERO 

TRANSPORTI ITALIANI e AVIANOVA (BIPLAN, 2004). 
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perspectiva brasileira quando da privatização de suas principais empresas aéreas públicas
152

, 

isto é, mesmo em face da privatização das companhias aéreas, o Estado continuava a defender 

as empresas aéreas de bandeiras nacionais. De acordo com Biplan (2004), o processo de 

privatização ocorrido na Europa não tinha a particular característica de tirar do poder público 

seu domínio ou a defesa da empresa aérea: 

Privatização não significa desnacionalização. Na verdade todos os países do 
mundo tem implementado mecanismos para proteger a nacionalidade das 

suas companhias aéreas para preservar os direitos de tráfego que revelam 

esse jogo de prerrogativas estatais [...]. Apesar desta corrente forte e 
universal, a privatização do transporte aéreo continua a ser uma atividade 

natural, salvo o real interesse estratégico nacional, interesse ao qual se 

acrescenta juros e ainda forte apego sentimental
153

. (BIPLAN, 2004: 61). 

 

Independentemente de ser uma estratégia de mercado ou ser uma ação do Estado, 

o resultado dessa artimanha é que as empresas aéreas de bandeira europeia, ao longo do 

tempo, se beneficiaram e ainda logram vantagens da salvaguarda nacional, como é o caso da 

AIR FRANCE. No Brasil o que se verifica é que até o início dos anos de 1990 as empresas 

aéreas contavam com o apoio do Estado, como por exemplo, a VARIG e a VASP. Cada 

companhia aérea a seu contento desenvolveu-se mediante as leis de mercado, e em alguns 

períodos foram beneficiadas pelas políticas públicas governamentais, em outros, a própria 

dinâmica do setor aéreo nacional definiu a participação e a consolidação de algumas 

companhias aéreas no Brasil. 

Em diferentes momentos da história da AIR FRANCE, o Estado subvencionou os 

riscos de plena falência da companhia aérea
154

. Em 1990, por exemplo, o setor de transporte 

francês se depara com um período de pesadas perdas, principalmente para a AIR FRANCE, o 

que conduziu um período de turbulências impactando diretamente a reestruturação da 

                                                
152 Podemos citar algumas das principais empresas públicas de diferentes setores que foram privatizadas nas duas 

últimas décadas, tais como Embraer (1994), Light Serviços de Eletricidade (1996), Companhia Vale do Rio 

Doce (1997), Banespa Banco do Estado de São Paulo (2000) entre outras. 

153 "Privatisation ne signifie pas pour autant  désnationalisation. En effet tous les pays au monde ont mis en 

oeuvre des dispositifs visant à protéger la nationalité de leurs compagnies aériennes, afin de préserver les droits 

de trafic qui relèvent à ce jour de prérogatives étatiques [...]. Malgré ce courant fort et universel, de 

privatisation le transport aérien reste une activité de nature, sinon régalienne du moins d’intérêt stratégique 

national, intérêt auquel s’ajoute un attachement sentimental toujours vivace" (Tradução nossa). 

154  O objetivo principal na defesa das companhias aéreas se dava em razão do poder da nacionalidade que cada 

país buscava garantir no continente europeu, desse modo, se a AIR FRANCE falisse, corresponderia para o país à 
perda de hegemonia em um setor econômico de grande importância para a Europa, conforme Biplan (2004: 62) 

destaca: "à l’origine l’objet des compagnies nationales était de permettre à chaque pays de se projeter vers 

l’extérieur". "Originalmente o objetivo das empresas aéreas nacionais era permitir a cada país se projetar no 

exterior" (Tradução nossa). 
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companhia aérea francesa, incitando a abertura do capital da empresa aérea. Lecat (2002) 

afirma que:  

A partir de 1990, a AIR FRANCE acusada de pesadas perdas, resultantes do 

aumento dos custos, principalmente combustível, diminui o tráfego e a sua 
quota de mercado na França e na Europa, resultado da redução da 

liberalização do transporte aéreo e das companhias aéreas americanas que 

reagem à crise por uma violenta guerra de tarifas
155

 (LECAT, 2002: 420). 

 

Por ser um setor fortemente capitalista e dependente das articulações financeiras, 

principalmente daquelas provenientes do processo de mundialização do capital (CHESNAIS, 

1996), que o transporte aéreo francês buscava permanecer no mercado mesmo em face da 

total crise em que se encontrava. Com isso, a abertura de seus mercados foi simultânea a crise 

que a AIR FRANCE se encontrava, promovendo com isso uma rápida abertura de seu capital, 

que representava concentrar e centralizar capital, ao mesmo tempo.  

Desse modo, a concorrência e a competitividade intensificadas e a necessidade de 

abertura de novos nichos de mercado em outros países, já que havia uma necessidade 

intrínseca de fazer circular não só o capital, como as pessoas, fez com que a defesa do Estado 

fosse pouco a pouco se descaracterizando, em razão de que as alianças entre diferentes países 

se faziam primordialmente pela sobrevivência das companhias aéreas. Nesse cenário, Biplan 

(2004) argumenta que:  

A única forma de cumprir a exigência da globalização, de maneira 

econômica e em conformidade com o caráter nacional de cada empresa aérea 
e os direitos de tráfego, foi se aliar com outras empresas aéreas, ao invés de 

se fundir, por causa dos direitos de tráfego nacional e do orgulho nacional 

que incide sobre as empresas aéreas
156

 (BIPLAN, 2004: 63). 

 

Somado ao processo de liberalização dos mercados, a pressão exercida pelos EUA 

para a adoção da política de "Céus Abertos", fatores estes que incidiam diretamente sob a 

postura de defesa da nacionalidade das companhias aéreas pelos Estados Nacionais, em 

especial no caso francês, existia ainda um novo elemento que aglutinava a necessidade de se 

                                                
155 "A partir de 1990, AIR FRANCE accuse de lourdes pertes, résultant de l'accroissement des charges, 

notamment de carburant, alors que le trafic diminue, que sa part de marché tant en France qu'en Europe se 

réduit du fait de la libéralisation du transport aérien et que les compagnies américaines réagissent à la crise par 

une violente guerre des tarifs" (Tradução nossa). 

156 "Dès lors la seule façon de répondre à l’exigence de mondialisation, de manière économique et dans le 

respect du caractère national de chaque compagnie et des droits de trafic, était de s’allier avec d’autres 

compagnies, et cela plutôt que de fusionner, en raison des droits de trafic nationaux et de la fierté nationale qui 

s’attache aux compagnies" (Tradução nossa). 



309 

 

privatizar a empresa aérea, ou seja, organizava-se um complexo quadro de estratégias que não 

eram específicas à Europa, mas ao processo de mundialização. 

As estratégias passavam a ser cada vez mais globais, e uma companhia aérea 

pública não representava uma escolha ao capital privado, que buscava reorientar o setor em 

vistas da consolidação das principais companhias aéreas em grupos de empresas aéreas, 

mediante a formação de alianças. Assim: 

Um dos principais argumentos a favor de uma privatização completa da AIR 

FRANCE é a capacidade de forjar alianças estratégicas nomeadamente o 
intercâmbio de participação, que apenas o status de uma empresa aérea 

privada poderia permitir
157

 (LECAT, 2002: 425). 

 

Parcialmente privatizada nos anos de 1990 e diante das novas lógicas de mercado 

que se firmavam no setor de transporte aéreo, a companhia aérea AIR FRANCE passava a se 

orientar de forma mais contundente pelas leis de mercado que, naquele momento, se 

impunham à organização do setor num contexto mundial, ditada pelos parâmetros da 

globalização. 

Seguindo essa lógica, no ano de 2003, a companhia aérea AIR FRANCE adquiriu 

o controle da companhia aérea holandesa KLM
158

. Ao nos atermos às especificidades da 

organização empresarial da AIR FRANCE, a criação do Grupo AIR FRANCE-KLM e suas 

estratégias enquanto membro da aliança e também enquanto um grupo individualizado, fez 

com que a companhia aérea francesa desenvolvesse uma das maiores ações de mercado 

associada à centralização do capital a partir da estratégia de fusão.  

Mais do que a união entre as companhias aéreas, essa estratégia reorganizou a 

dinâmica de mercado da AIR FRANCE-KLM dentro da própria aliança, constituindo o maior 

grupo europeu de transporte aéreo
159

 (PÉRSIGO, 2011). Mediante os fatos que circundaram o 

                                                
157 "Un des principaux arguments avancés en faveur d' une privatisation complète d'AIR FRANCE réside dans la 

possibilité de nouer des alliances stratégiques en particulier pour échanges de participation, que seul le statut 

de société privée pourrait permettre" (Tradução nossa). 

158 Por 833 milhões (994,6 milhões de dólares), a companhia aérea francesa levou 89,22% do capital acionário da 

holandesa, ou 41,76 milhões de ações. As informações disponibilizadas revelam que os acionistas da KLM 

passaram a controlar 19% da nova holding AIR FRANCE-KLM. A participação acionária do Governo francês foi 

reduzida para 44%, já que o acordo estabelecia que a empresa aérea faria um lançamento de papéis, em uma 

operação que diluiria o controle estatal. Os demais acionistas da AIR FRANCE ficaram com 37% da nova 

holding. Com isso, a AIR FRANCE-KLM passava a ser maior companhia aérea da Europa e a terceira em escala 
mundial. 

159 O Grupo AIR FRANCE-KLM possui sede de operações nos principais aeroportos da França e da Holanda, ou 

seja, seus hubs de distribuição encontram-se no Charles de Gaulle em Paris e no Aeroporto de Schiphol em 

Amsterdam. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_de_Schiphol
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desenvolvimento da AIR FRANCE, as duas empresas aéreas anunciaram a sua intenção de 

conciliação através de uma Oferta Pública de Troca por títulos da AIR FRANCE-KLM. Esta 

operação transferia a maioria do capital da AIR FRANCE para o setor privado através da 

diminuição da participação do Governo francês que levaram à privatização da empresa aérea 

francesa, mas por outro lado, garantia à companhia aérea francesa a centralização do capital e 

uma maior participação territorial. 

Nas entrevistas efetuadas com gestores da AIR FRANCE, a centralização do 

capital das companhias aéreas AIR FRANCE e KLM significou a melhor estratégia de longo 

prazo para ambas. Em uma declaração, o antigo executivo da companhia aérea esclarece que 

de fato, essa fusão permitiu à AIR FRANCE o controle da KLM, mas para além das aparências 

há uma ideia de orgulho nacional, que não poderia diluir o nome da KLM, preferiu-se manter 

e conservar o nome das duas companhias aéreas, mesmo com a AIR FRANCE mantendo o 

controle da KLM. Nesse sentido, ainda argumenta que, em um primeiro momento, houve uma 

complementaridade das redes aéreas de voos, das relações comerciais, do programa e se 

considerado apenas esses aspecto, esta estratégia já contemplaria uma vantagem competitiva 

que territorialmente fazia da companhia aérea francesa uma das principais empresas aéreas do 

mercado mundial. 

 A fusão da AIR FRANCE com a companhia aérea holandesa configurou a 

integração de domínio das companhias aéreas. Essa integração se deu, até o momento, de 

forma limitada, contudo como uma medida estratégica, a ação de fusão das companhias aéreas 

entra numa nova etapa, com isso busca-se tornar a estrutura dessa holding ainda mais forte no 

mercado europeu, com novos serviços estratégicos, como no marketing, nos programas, nas 

agências de viagens etc., e posteriormente buscando criar um grupo de atuação operacional de 

pilotos, de pessoal de bordo, de escalas etc., mediante a totalidade da fusão das duas 

companhias aéreas. 

No Brasil, podemos observar o mesmo movimento das companhias aéreas, ou 

seja, a fusão com companhias aéreas de outra nacionalidade. O principal exemplo é o caso da 

fusão entre a TAM e LAN. A diferença desses casos confere mais uma vez a legislação 

brasileira e suas limitações ao capital estrangeiro. A fusão da AIR FRANCE com a KLM 

possuía diferentes razões, mas principalmente estava alicerçada sobre o retorno financeiro e a 

ampliação do poder de mercado destas companhias aéreas, que atuando conjuntamente 

influíam diretamente no domínio territorial que juntas elas consolidavam.  
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Já no cenário brasileiro, a questão relativa ao lucro que esta fusão gerou é óbvia, 

mas também está associada ao fato de que a restrição à entrada de capital estrangeiro no 

mercado aéreo brasileiro favorece ações estratégias que sistematicamente desviam das regras 

estabelecidas. Por outro lado, evidentemente, que a fusão da empresa aérea brasileira e 

chilena, responde ao mesmo mecanismo estratégico da AIR FRANCE e da KLM quando de 

suas fusões, ou seja, poder de mercado e expansão territorial, mais uma vez confirmam a 

principal lógica da competitividade: o domínio territorial. 

Após a fusão entre a AIR FRANCE e a KLM se firmou o principal grupo de 

transporte aéreo europeu contabilizando os maiores lucros operacionais. Nesse contexto, 

novas estratégias foram traçadas como forma de alavancar um novo modelo de gestão 

administrativa e operacional do Grupo AIR FRANCE-KLM, entre essas novas estratégias 

destacam-se a impulsão à aliança SKYTEAM, a centralização e concentração do capital por 

meio de aquisição de pequenas empresas aéreas nacionais francesas e o lançamento de uma 

nova companhia aérea de baixo custo, a HOP!. 

 

5.4. Sistemas de alianças globais: a cooperação taxiando o setor aéreo mundial 

O contexto político e econômico global que se desenvolvia desde os anos de 1970 

revelou para o setor de transporte aéreo intensas transformações que, de maneira geral, se 

faziam como imposição de uma nova lógica de mercado realizada pelos Estados Unidos com 

a promulgação do acordo de "Céus Abertos", caracterizada pela liberalização total das 

operações aéreas. Todas as transformações advindas da desregulamentação norte-americana 

deixaram as empresas aéreas mais expostas a uma grande pressão para adotar estratégias que 

pudessem favorecer a permanência no mercado, isso ficou mais contundente nos anos de 

1990. As companhias aéreas precisavam continuar competitivas, e nesse aspecto era inerente 

servir os três maiores mercados: Estados Unidos, Europa e Ásia.  

"Em decorrência de acordos bilaterais ou falta de capacidade de investimento, 

tornava-se impossível para uma empresa aérea, isoladamente, estabelecer uma rede de 

distribuição em outro país ou continente" (PEREIRA NETO; MARUJO, 2011: 90). O 

resultado para os anos de 1980/90 foi a progressiva necessidade de aderir às determinações de 

um novo mercado totalmente desregulamentado e que demandava transformações em vários 

aspectos ligados ao setor de transporte aéreo, isto é, havia uma pressão que se tornava latente 
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às empresas aéreas de transporte aéreo que anteriormente se beneficiavam de um mercado 

estritamente regulado. 

Assim, o efeito da nova política liberal norte-americana implementada no 

mercado doméstico e disseminada nos acordos bilaterais com demais companhias aéreas, foi o 

delineamento de um complexo contexto de mudanças que influenciaram o setor aéreo europeu 

e, embora algumas empresas aéreas oferecessem resistência à desregulamentação proposta, o 

resultado foi um passo importante na desregulamentação econômica dos voos das companhias 

aéreas europeias.  

Dentro dessa lógica de mercado, Lima (2003: 63) explica que as empresas aéreas 

na Europa eram conscientes de que o processo que se desenvolvia gerava um fenômeno de 

crescimento da concentração do tráfego de passageiros entre as empresas aéreas de maior 

porte, sendo assim era inevitável e necessária a organização de alianças, associações, fusões e 

aquisições que asseguravam a permanência e posições dominantes naquele novo mercado. 

"As companhias aéreas precisavam expandir a participação em seus mercados-base, porque 

estavam disputando mercados com as mega-companhias aéreas norte-americanas". Nesse 

sentido, as estratégias de cooperação tornam-se cada vez mais imperiosas e os grupos de 

alianças se formavam concomitantemente. 

Desse modo, o processo de globalização aliado aos complexos fatores no qual se 

desenvolvia a desregulamentação do setor aéreo impulsionou a concentração de companhias 

aéreas no mundo, ou seja, diferentes companhias aéreas iniciaram processos de fusão, 

aquisição dando origem a criação dos primeiros movimentos de formação de alianças entre as 

companhias aéreas nos anos de 1980
160

. Schmidt (2006) destaca que as primeiras alianças 

eram acordos puramente bilaterais, envolvendo negociações entre duas empresas aéreas 

somente
161

. 

A formação de alianças globais no setor de transporte aéreo mundial tornou-se 

uma estratégia de mercado tão difundida que as companhias aéreas que não faziam parte 

desses sistemas permaneciam à margem do mercado, geralmente participando do mercado 

aéreo interno de seu país e dos países vizinhos. Conforme Saglietto e Lévy destacam (2007) a 

grande maioria das companhias aéreas é membro de uma Aliança Estratégica Global (AGS) 

                                                
160 Em 1986, a BRITISH ISLAND AIRWAYS e a AIR FLORIDA estabeleceram o primeiro acordo internacional de 

compartilhamento de código designador (codesharing) (PEREIRA NETO, MARUJO, 2011). 

161 O tipo mais comum de aliança bilateral é o codesharing, em que duas empresas aéreas combinam rotas como 

um produto único para os consumidores (SCHMIDT, 2006).  
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ou procuraram tornar-se membro, como forma de estar conectada a rede de ligações e 

benefícios que estas alianças proporcionam às empresas aéreas. 

"As alianças constituem uma forma de crescimento" (LEROY, 2004: 107), ou 

seja, considera-se que as empresas aéreas quando participam desses sistemas de alianças, 

estão inscritas numa lógica que se define pelo tamanho e pela adição à empresa aérea, isto é, 

aquilo que ela soma à aliança (recursos financeiros, ativos físicos, rede de vendas, de atuação 

e ativos imateriais, como know how etc.) e, nesse sentido, soma-se ainda que dentro dessa 

lógica se mantém constantemente a complementaridade
162

.  

Estas alianças estratégicas são caracterizadas como uma rede de relações entre 

diferentes companhias aéreas de variados continentes
163

. Em outras palavras, os sistemas de 

alianças globais constituem configurações organizacionais definidas por contratos e/ou 

acordos que geram a formação de um grupo de empresas aéreas que ao conceber a 

participação em uma aliança passam a compartilhar serviços e produtos.  

Para Leroy (2004: 119) esses modos de organização se situam entre os 

mecanismos de mercado que se constituem pela hierarquia. O autor ainda compreende que as 

alianças: "constituem uma configuração organizacional completa, combinando 

comportamentos de competição e cooperação entre as empresas
164

". 

Ao tratar dessas vantagens competitivas, Pereira Neto e Marujo (2011), listam na 

literatura recente os principais convenientes à sua formação e participação de seus membros, 

dos quais sinalizamos os principais à nossa análise: 

 Acesso a novos mercados; 

 Economia de densidade: alimentação do tráfego; 

 Economia de escopo: as alianças oferecem a uma empresa oportunidades de 

reaproveitamento do tamanho da malha de rotas; 

                                                
162 A participação nestes grupos de alianças globais estratégicas confere a partilhar, por exemplo: marketing, 

vendas, sinergias de aeroportos e serviços de transferência, carga, publicidade, marca, operações da aliança, 

comunicações corporativas e a administração da aliança, acesso a lounges, serviços de check-in, emissão de 

passagens etc.. 

163 A Iata define como aliança de companhias aéreas a participação de três ou mais companhias aéreas que 

participam numa relação comercial ou joint venture, em que um produto identificado é promovido sob um único 

nome comercial ou marca, pelas transportadoras ou os seus agentes. A utilização de uma marca ou nome comum 
possibilita o reconhecimento dos serviços das alianças nos aeroportos e noutros pontos, onde os acordos 

bilaterais existem (TELES, 2006). 

164 "Elles constituent une configuration organisationnelle à part entière, combinant comportements de 

compétition et de coopération entre les entreprises" (Tradução nossa). 
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 Economia de escala e redução de custos: com a distribuição de despesas nas diferentes 

áreas operacionais ou centros de custo, tais como vendas, despesas de marketing, instalações 

de solo e administração de compras; 

 Aprendizado de novas práticas bem-sucedidas, como administração de receita ou 

administração mercadológica; 

 Defesa da posição nos mercados atuais: ao entrar numa aliança, a firma reduz ou elimina 

completamente a concorrência com suas associadas; 

 Reforço de posição em seu mercado e a capacidade de conectá-lo com outros; 

 Postura mercadológica mais ofensiva: a empresa aérea passa a usufruir dos benefícios de 

uma marca global; 

 Domínio de um hub central pelas empresas aéreas. 

Um ponto essencial nessa análise de formação e participação em alianças globais 

confere a um fato importante em nossa abordagem, qual seja: a estratégia territorial de 

abrangência da escala de atuação das principais companhias aéreas do mercado mundial. Ter 

poder de mercado em nível mundial ou ser membro de um grupo de alianças globais era/é 

fundamental para as companhias aéreas terem parceiros em cada uma das grandes zonas 

geográficas do mundo, uma vez que isso permite aceder facilmente a qualquer área.  

Os anos de 1990 marcaram a criação dos principais sistemas de alianças globais 

conforme os modelos vigentes atualmente. Nesse aspecto, mais do que conciliar com as 

estratégias que passavam a se formar no contexto político e econômico que se desenvolvia 

naquele momento, as companhias aéreas buscavam defender suas bandeiras, e para isso, as 

alianças passaram a ser ainda mais inevitáveis para permanecer num mercado que se tornava 

cada vez ainda mais acirrado e concentrado. 

Savia (2005) alega que as alianças, que nasceram na década de 1990, tiveram o 

objetivo de criar cadeias econômicas que permitiam salvaguardar seus mercados. Biplan 

(2004) traduz esse transcender de valores nacionalistas que passaram a ter a predominância de 

mercado, quando alega que: 

Cada empresa aérea construiu sua rede em função primeiro dos interesses 

nacionais, das esferas de influência no país (antigos impérios), dos laços 

econômicos e culturais e, cada vez mais 'mercados'. Mas a globalização 

contemporânea, que começou no final de 1970 e ganhou força na década de 
1990, mudou a situação. Isso resultou em uma expansão sem precedentes das 

razões das ações empresariais multinacionais e do aumento da diversificação 
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das necessidades de seus líderes e gestores em termos de destinos. De modo 

que apenas uma empresa aérea não é mais capaz de atender às necessidades 

do mercado e até mesmo seu mercado interno. E, de modo mais geral, 
tornou-se evidente que cada empresa aérea era ninguém e que não seria 

capaz de ter uma cobertura global que o mercado queria. De fato, o setor da 

aviação é fortemente capitalista
165

 (BIPLAN, 2004: 62). 

 

A formação e a participação em alianças tornou-se um meio pelo qual se 

reconhecia a saída viável para que as companhias aéreas se reorganizassem de modo a 

concorrer e potencialmente e, após isso, emergir como um competidor efetivo em seu 

mercado (SCHMIDT, 2006). As possibilidades de fusão com outras companhias aéreas de 

diferentes nacionalidades esbarravam em restrições de nacionalidade do controle da empresa 

aérea. "Desse modo, as empresas aéreas tiveram de adotar um comportamento oportunista à 

procura de cooperação" (PEREIRA NETO; MARUJO, 2011: 90), e as alianças definiam uma 

oportunidade para não sair do mercado. 

Essas alianças refletiam a forma como o mercado passava a se organizar, ou seja, 

a concorrência e a competitividade tomavam a tônica do setor de transporte aéreo mundial e, 

naquele momento, concorrer ou competir isoladamente num mercado acentuado pelas 

estratégias de cooperação empresarial, revestidas por associações, fusões, aquisições e 

alianças, correspondia a uma abrupta falência. A proliferação das alianças sistematiza uma 

ação estratégica de mercado influenciada pelos mecanismos macroeconômicos que se 

consolidavam mundialmente e influenciavam o setor de transporte aéreo de forma global. 

Nesse cenário, organizavam-se os principais sistemas de alianças globais: STAR ALLIANCE, 

ONEWORLD e SKYTEAM.  

Se em um primeiro momento a incorporação da estratégia de participação em 

grupos de alianças globais significava uma forma de permanecer no mercado, posteriormente 

o resultado da formação dessas alianças foi a garantia de consolidação, segundo González 

(2004, s/p) "essa distribuição do mercado contribuiu para a consolidação de empresas aéreas 

                                                
165 "Chaque compagnie a construit son réseau en fonction d’abord des intérêts nationaux, des zones d’influence 

du pays (les anciens empires), des liens économiques et culturels et de plus en plus des «marchés». Mais la 

mondialisation contemporaine, qui a démarré à la fin des années 1970 et a pris son essor dans les années 1990, 

a changé la donne. Elle s’est traduite par une extension sans précédent des rayons d’action des firmes 

multinationales et une diversification accrue des besoins de leurs dirigeants et cadres en termes de destinations. 
De sorte qu’une seule compagnie n’est plus à même de répondre aux besoins du marché et même de son marché 

national. Et plus généralement, il est apparu comme évident à chaque compagnie qu’aucune n’était et ne serait 

en mesure d’avoir une couverture mondiale comme l’aurait voulu le marché. En effet le transport aérienest un 

secteur fortement capitalistique" (Tradução nossa). 
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mais fortes 'maiores' e o desaparecimento das mais fracas
166

". Esse ainda é o cenário 

observado quando se trata dos sistemas de alianças globais do setor de transporte aéreo 

mundial. De forma geral, esta estratégia tem garantido um modelo permanente de 

concentração no setor. 

 

5.4.1. STAR ALLIANCE, ONEWORLD e SKYTEAM: despressurizando a concorrência e 

a competitividade  

O objetivo estratégico da formação de alianças está em se visualizar uma 

possibilidade de consolidação no mercado em que a cooperação é o elemento-chave dessa 

estratégia, daí compreender que as alianças se definem pela colaboração entre empresas 

aéreas e pelo "partager" tanto de recursos, competências, investimentos, como de riscos. 

A formação dos recentes sistemas de alianças globais ou como alguns autores 

denominam "formação de constelações
167

" teve início com a criação da STAR ALLIANCE
168

, 

em 1997, configurando uma operação conjunta firmada entre as companhias aéreas: 

LUFTHANSA (Alemanha), AIR CANADA (Canadá), SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM 

(Dinamarca, Noruega e Suécia), THAI AIRWAYS INTERNATIONAL (Tailândia) e UNITED 

AIRLINES (EUA).  

Segundo Lima (2003) a STAR ALLIANCE tinha como visão ser uma aliança 

global líder no segmento de passageiros internacionais frequentes. Sua missão era de 

contribuir com a rentabilidade no longo prazo de seus membros, o que seria pouco provável 

se estas companhias aéreas atuassem isoladas.  Tal assertiva sobre a visão e missão deste 

                                                
166 "cette répartition du marché a contribué au renforcement des compagnies plus fortes « majeures » et 

disparition des plus faibles" (Tradução nossa). 

167 Diferentes autores adotam a denominação de "constelações" para explicar a formação das alianças estratégias 

globais. De acordo com Lazzarini e Joaquim (2004) constelações são alianças entre diversas empresas 

autônomas que competem umas contra as outras por clientes e membros no mesmo setor ou em setores similares. 

Nessa referência, os autores ainda subdividem as constelações em explícitas e implícitas, alegando que 

constelações explícitas envolvem acordos formais, publicamente conhecidos e com um caráter multilateral, na 

medida em que tendem a ser amplos e gerais; ou seja, aplicáveis a todos os membros. No setor de aviação, 

constelações explícitas constituem grupos multilaterais, dos quais os mais notáveis são a STAR ALLIANCE, 

ONEWORLD e SKYTEAM.  Constelações implícitas, por outro lado, são grupos informais com base em uma 

estrutura bilateral de acordos entre empresas aéreas. 

168 Vale ressaltar no contexto brasileiro, a companhia aérea VARIG participou da STAR ALLIANCE em seus 

anos de prestígio no setor aéreo mundial. Conforme destaca Lima (2003: 68) a VARIG vinha sendo sondada 

com aproximações de diversas alianças, devido ao papel de liderança que exercia na América do Sul. Após 
avaliação das alternativas, a VARIG optou pela STAR ALLIANCE por ser a aliança que mais amplamente 

complementava e era complementada pela VARIG. Até 31 de janeiro de 2007, a VARIG fez parte da STAR 

ALLIANCE. O seu desligamento ocorreu em consequência dos problemas financeiros e operacionais agravados 

pela crise operacional do sistema aeroviário brasileiro (PEREIRA NETO; MARUJO, 2011). 
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grupo, nos mostra, conforme destacamos em nossa hipótese que quando as companhias aéreas 

estão inseridas em sistemas de alianças globais ou firmam acordos de associação, fusão, 

aquisição entre outros, há uma desmistificação da concorrência e da competitividade, já que 

os acordos nesses sistemas fazem com que as empresas aéreas promovam a cooperação e, 

sistematicamente inibindo a concorrência e a competitividade entre companhias aéreas de 

uma mesma aliança. 

Dessa forma, este grupo compreende um conglomerado de empresas aéreas que 

ao firmarem um acordo mediante a estratégia de aliança passaram a difundir mundialmente 

uma ação cooperativa entre diferentes bandeiras. Em outras palavras, essa aliança surgiu 

mediante uma estratégia contraditória, do nosso ponto de vista, mas que empresarialmente 

constituía-se como uma maneira de flexibilizar a concorrência e a competitividade, ou seja, 

fomentava a cooperação a partir da formação de um grupo de grandes companhias aéreas com 

marcas consolidadas no mercado que, por sua vez, passavam a compartilhar diversos produtos 

e serviços como forma de evitar um confronto direto entre as mesmas. 

Por outro lado, aumentava a rivalidade com empresas aéreas que não participavam 

da mesma aliança, além de que dificultava indiretamente a possibilidade de novas empresas 

aéreas se consolidarem no mercado, o que define a estratégia de barreira à entrada e que, por 

sua vez, foi iniciada como forma de minimizar os impactos do processo de liberalização. 

Assim, González (2004, s/p) corrobora que as alianças protegem os mercados nacionais e, ao 

mesmo tempo, adquirem uma postura global
 
. 

Atualmente, a STAR ALLIANCE é o maior grupo de aliança do mundo. Teles 

(2006: 90) argumenta que é totalmente estratégica a participação das companhias aéreas neste 

grupo, tanto as grandes empresas aéreas como aquelas que realizam voos regionais são 

beneficiadas do conjunto de estratégicas desenvolvido pelo grupo. "A adesão deste tipo de 

transportadoras possibilitou a expansão para outras regiões e outro tipo de clientes, elevando o 

posicionamento competitivo dos membros". No entanto, este posicionamento competitivo se 

define apenas com companhias aéreas que não participam do grupo. 

Hoje, a STAR ALLIANCE constitui-se pela presença de suas companhias aéreas 

fundadoras, juntamente com a associação de outros membros, somando 26 companhias aéreas 

participantes que servem 195 países, ou seja, a aliança atinge praticamente todos os países do 

mundo. O Mapa 06 ilustra que a STAR ALLIANCE tem membros em todos os continentes.  
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Mapa 06: Mundo - Países com companhias aéreas membro da STAR ALLIANCE (2013)
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Ano de Entrada Companhia Aérea Membro País
1997 Lufthansa Alemanha
1997 Air Canada Canadá
1997 Scandinavian Airlines Dinamarca, Noruega e 

Suécia
1997 United Estados Unidos
1997 Thai Airways International Tailândia
1999 ANA Japão
1999 Air New Zealand Nova Zelândia
2000 Austrian Airlines Áustria
2000 Singapore Airlines Singapura
2001 Ethiopian Airlines Etiópia
2003 Asiana Airlines Coréia do Sul
2003 LOT Polish Airlines Polônia
2004 Croatia Airlines Croácia
2004 Adria Airways Eslovênia
2004 US Airways Estados Unidos
2005 TAP Portugal Portugal
2006 South African Airways África do Sul
2006 SWISS Suíça
2007 Air China China
2008 Egyptair Egito
2008 Turkish Airlines Turquia
2009 Brussels Airlines Bélgica
2010 TAM Airlines Brasil
2010 Aegean Airlines Grécia
2012 Shenzhen Airlines China
2012 Avianca, TACA Airlines Colômbia e El Salvador
2012 Copa Airlines Panamá

Membros da Star Alliance
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A STAR ALLIANCE é responsável por cerca de 21.900 partidas diárias, suas 

operações são realizadas em mais de 1.329 aeroportos, esses números além de corresponder 

ao potencial operacional do maior grupo de alianças do mundo, ainda indica que qualquer 

membro da aliança pode decolar a cada quatro segundos em qualquer ponto do globo. Detém 

um total de 449.926 empregados, no ano de 2012 transportou mais de 670 milhões de 

passageiros, servidos com uma frota de 4.570 aviões. 

Um dos elementos essenciais ao se tratar das alianças estratégicas é a formação e 

organização da utilização de hubs pelas companhias aéreas parceiras de um mesmo grupo, o 

que determina mais uma vez uma estratégia territorial orientada em função do mercado. 

Constata-se que a movimentação aérea da STAR ALLIANCE abarca uma parcela 

representativa dos principais aeroportos do mundo, o que permite seu maior número de 

operações e ligações entre as diferentes bandeiras do setor numa escala global de atuação. O 

resultado disso é a possibilidade de maior expansão e poder de mercado da aliança e, 

consequentemente das empresas aéreas membro, nesse sentido, há uma constante geração de 

tráfego e capilaridade territorial entre as companhias aéreas. 

 Dentro dessa lógica, ao integrarem uma determinada aliança, as companhias 

aéreas precisam reestruturar suas malhas de voos e suas ligações, especialmente para os voos 

intercontinentais, tal ação redimensiona as operações para aeroportos hubs principais, o que 

implica em ceder ligações secundárias para as companhias aéreas parceiras. Teles (2006) 

explica que os parceiros locais são o elemento de definição dos principais hubs. Na Europa, 

contudo, existe uma duplicação na cobertura por cada aliança, dado que historicamente cada 

país tinha a sua companhia aérea de bandeira com um ou mais aeroportos hubs. Como no 

Brasil, apenas a TAM faz parte de uma aliança, as companhias aéreas de outros grupos 

firmam acordos pontuais com a GOL, principal empresa aérea nesse tipo de estratégia, pois 

esta companhia aérea, se coloca (pelo menos por enquanto), como uma alternativa para a 

cooperação com companhias aéreas que não participam da aliança da qual a TAM faz parte. 

Dentre as companhias aéreas que já fizeram parte da STAR ALLIANCE, está a 

companhia aérea TAM. A própria escolha do grupo STAR ALLIANCE por uma companhia 

aérea sul-americana não foi aleatória, primeiro, se deu em termos de posicionamento de 

mercado, a aliança precisava estar presente na América do Sul. A TAM era a principal 

empresa aérea da América do Sul e esta aliança precisava de uma empresa aérea líder nesse 

mercado, somava-se ao posicionamento de mercado à estratégia territorial, ou seja, o grupo 

não tinha entre seus membros e parceiros uma empresa aérea que representasse essa porção 
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geográfica do continente e que tivesse uma amplitude de mercado direta sob o Brasil, que é 

considerado um importante centro de operações aéreas ligadas a vários aspectos: turismo, 

negócios, eventos etc.; com isso a participação da TAM no grupo representava muito mais 

que abrir novos nichos de mercado, mas sim consolidar a marca desta aliança na América do 

Sul. 

Ainda que coadune uma estratégia empresarial da própria TAM, que ao firmar 

essa parceria passou a conectar o Brasil aos principais aeroportos do mundo, não foi 

contingente o interesse da STAR ALLIANCE por uma companhia aérea brasileira após o 

anúncio oficial de dois grandes eventos esportivos no Brasil, a Copa do Mundo de Futebol
169

 

em 2014 e os Jogos Olímpicos em 2017
170

. Contudo, a fusão entre a TAM e a LAN, modificou 

a estratégia de mercado após a junção dessas companhias aéreas, que passaram para outro 

grupo de aliança. 

Frente a esse reposicionamento da TAM no mercado de alianças globais, abriu-se 

para a GOL e a AZUL uma nova possibilidade de inserção em uma aliança global. De acordo 

com entrevista realizada com as duas empresas aéreas, o interesse em participar de uma 

aliança é sempre evidente e rentável, contudo ser membro de uma aliança global tem um 

preço, que é significativo. Para a companhia GOL, a postura da empresa aérea nesse momento 

não objetiva fazer parte de uma aliança porque:  

A força de uma aliança é aumentar seus destinos e fortalecer seu programa 
de fidelidade. Mas isso não é de graça, isso tem um custo e custa caro 

pertencer a uma aliança. Como se consegue voar para mais lugares e dar 

valor ao sistema de distribuição de voos da GOL? Firmar acordos pontuais. 

Onde o passageiro brasileiro gosta de ir? Estados Unidos, Europa? Então 
nós temos um acordo com a empresa aérea Delta e acabamos de anunciar 

um acordo com uma companhia aérea AIR FRANCE-KLM. Agora temos 

todas as facilidades, comprar passagem pela GOL, e poder voar não só 
para Paris, mas para qualquer lugar que a AIR FRANCE-KLM voe. Essa 

estratégia de firmar acordos pontuais é uma maneira barata de pertencer a 

uma aliança que é cara (Diretor de Relações Institucionais e Alianças 

da companhia aérea GOL, 26/03/2014). 

 

Já para a companhia aérea AZUL, iniciante no mercado aéreo brasileiro, pertencer 

a uma aliança global é uma das estratégias principais da companhia aérea. Para a AZUL, essa 

                                                
169 O anúncio oficial de o Brasil sediaria a Copa do Mundo de Futebol foi em 30/10/2007 segundo informações 

contidas no site da Fédération Internationale de Football Association (FIFA). 

170  Em relação aos Jogos Olímpicos, o anúncio oficial foi dado em 02/10/2009 de acordo com o Comitê 

Olímpico Internacional (COI).  
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estratégia vem ao encontro de sua principal proposta de continuar explorando o mercado 

doméstico. Conforme relatado em entrevista: entrar numa aliança internacional, não 

significa fazer o voo internacional, mas participar de uma aliança internacional é muito 

importante para continuar com essa estratégia de capilaridade. E indagado sobre a aliança de 

interesse, o Diretor da companhia revela que: hoje o que está disponível é a STAR ALLIANCE 

(Diretor de Relações Institucionais da AZUL, 03/04/2014). 

Contudo, é óbvio que o interesse da AZUL em participar de uma aliança global 

vem também ao encontro da necessidade de expansão territorial da empresa aérea e de seus 

interesses estratégicos, como acirrar a competitividade com as empresas aéreas TAM e GOL e 

ampliar sua marca no mercado. Nesse momento, a empresa aérea tem visado estrategicamente 

o segmento internacional, tanto que está em negociação inicial com as fabricantes Airbus e 

Boeing para a compra de novos aviões de porte compatível com esse segmento. Nesse 

sentido, o fato da empresa aérea buscar uma atuação internacional no mercado, faz com que a 

inserção numa importante aliança global constitua-se como a porta de entrada para o mercado 

internacional. Assim como a GOL, a empresa aérea já possui acordos pontuais com 

companhias aéreas estrangeiras, como: TAP, UNITED, ETHIAD e LUFTHANSA.  

As alianças foram criadas como resultado das mudanças advindas do processo de 

desregulamentação e liberalização do setor, mas também estavam atreladas à demanda global 

dos mercados. Diante dessa perspectiva de mercado inicialmente propagada pela STAR 

ALLIANCE, novas alianças passaram a se formar, como uma medida estratégica de ressalvar e 

garantir a permanência de companhias aéreas que não integravam aquele grupo. Foi nesse 

contexto que em 1998 foi criada a aliança ONEWORLD.  

O grupo constitui a terceira maior aliança entre companhias aéreas, o anúncio de 

criação deste grupo foi dado pela conciliação entre cinco grandes empresas aéreas do 

setor: AMERICAN AIRLINES (EUA), BRITISH AIRWAYS (Reino Unido), CANADIAN 

AIRLINES (Canadá), CATHAY PACIFIC (Hong Kong) e QANTAS (Austrália). 

Pereira Neto e Marujo (2011: 90) destacam que os aspectos de integração em uma 

aliança, pelo menos naquele momento, constituíam-se pelas vantagens competitivas, pois 

havia um "aumento de densidade de tráfego, a possibilidade de coordenação de certas 

atividades, uso conjunto das instalações de solo, compartilhamento do código do voo 

(codesharing), horários de voos, despesas mercadológicas e políticas de preços". Era este o 

cenário ideal para o surgimento de outra aliança. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/American_Airlines
http://fr.wikipedia.org/wiki/British_Airways
http://fr.wikipedia.org/wiki/Canadian_Airlines
http://fr.wikipedia.org/wiki/Canadian_Airlines
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cathay_Pacific
http://fr.wikipedia.org/wiki/Qantas
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A ONEWORLD definiu sua estratégia de imitação (HANSENCLEVER; TIGRE, 

2002), ou seja, criar um grupo concorrente semelhante a STAR ALLIANCE. A nova 

organização empresarial reacional à STAR ALLIANCE alimentou a demanda da ONEWORLD, 

composto atualmente por uma parceria entre 12 companhias aéreas de diferentes bandeiras. 
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Fonte: Oneworld, 2013
Organização Cartográfica: Ana Paula Camilo Pereira

Mapa 07: Mundo - Países com companhias aéreas membro da ONEWORLD (2013)
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Ano de entrada Companhia Aérea País
1998 American Airlines Estados Unidos
1998 British Airways Reino Unido
1998 Cathay Pacific Hong Kong
1998 Qantas Austrália
1999 Finnair Finlândia
1999 Iberia Espanha
2000 LAN Chile
2007 Japan Airlines Japão
2007 Royal Jordanian Jordânia
2010 S7 Airlines Rússia
2012 Airberlin Alemanha
2013 Malaysia Airlines Malásia

Membros da Oneworld

Oneworld
Países com Companhias Aéreas Membro
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As operações dessa aliança são realizadas em 850 aeroportos de 150 países, 

segundo informações do grupo. Assim como a STAR ALLIANCE, a ONEWORLD possui hubs 

estratégicos que permitem as operações e parcerias entre seus membros, o que representa uma 

das principais vantagens competitivas das alianças estratégicas.  

O grupo ONEWORLD detém operações em importantes aeroportos mundiais que 

favorecem uma distribuição geográfica global de suas operações e uma ampla participação 

das empresas aéreas membros em diferentes continentes. Nota-se que quanto maior o número 

de adesão das mais diferentes empresas aéreas num mesmo grupo, maior o domínio territorial 

da aliança, bem como a expansão de suas operações tem maior magnitude.  

Desse modo, a organização dos sistemas de alianças globais e a participação das 

empresas aéreas que não compunham a STAR ALLIANCE, permitiram a expansão e o 

desenvolvimento de companhias aéreas que até então alimentavam um mercado cativo à sua 

bandeira, sendo que a concorrência e a competitividade com as empresas aéreas que 

integravam a STAR ALLIANCE tornavam o mercado aéreo incompatível às ações individuais, 

com isso a formação da ONEWORLD proporcionava às empresas aéreas a participação em 

mercados anteriormente não acessíveis e, consequentemente, diminuiu a rivalidade entre os 

membros, mas por outro lado, acirrava-se com os membros da STAR ALLIANCE.  

Esses dois grupos de alianças estratégicas do setor de transporte aéreo criados na 

década de 1990, foram paulatinamente ajustando suas estratégias às demandas do mercado e 

às transformações provenientes dos fatores macroeconômicos que impunham um 

posicionamento destes grupos, ou melhor, os eventos de magnitude global requerem de 

qualquer setor econômico respostas às transformações da estrutura vigente; contudo as 

estratégias desses grupos constituíam novas ações empresariais, de modo que se tornava ainda 

mais dinâmica a lógica do mercado que, de um lado, se mostrava altamente concorrencial e 

competitivo e, de outro, se sustenta pela cooperação entre esses mesmos 

concorrentes/competidores.  

Seguindo essa mesma lógica, no ano de 2000 a AIR FRANCE entra como melhor 

fundador para o grupo SKYTEAM, uma aliança entre companhias aéreas de vários países. 

Segundo Biplan (2004: 64) "as alianças são uma forma de tornar compatíveis o apego das 

Nação(s) à suas empresa(s) aérea(s) com as exigências da globalização e da liberalização
 171

".  

                                                
171 "Les alliances sont le moyen de rendre compatibles l’attachement des nations à leur(s) compagnie(s) avec les 

exigences de la mondialisation et de la libéralisation" (Tradução nossa). 
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A SKYTEAM foi o último grupo formado no sistema de alianças globais, criada 

mediante o anúncio de uma parceria entre as empresas aéreas AIR FRANCE (francesa), 

DELTA AIR LINES (norte-americana), AERO MEXICO (mexicana) e a KOREAN AIR 

(coreana).  

A participação da AIR FRANCE nesse grupo de aliança, não apenas revelava uma 

postura estratégica de consolidação no mercado mundial (já que a mesma não participava de 

outra aliança e as mudanças inerentes ao mercado globalizado naquele momento exigiam uma 

postura mais defensiva da companhia aérea), mas o fato de ser um membro-fundador da 

SKYTEAM evidência que estrategicamente definia-se uma nova lógica interna de 

reestruturação da empresa aérea mediante as transformações que ocorriam mundialmente, 

somava-se a isso a fusão com a KLM, estratégias estas que marcaram um posicionamento 

mais competitivo e de interesse nacional da AIR FRANCE, frente às demais companhias 

aéreas mundiais. 

Considerado o segundo maior grupo de alianças de empresas aéreas, a SKYTEAM 

realiza atualmente mais de 15.000 partidas diárias, atendendo em torno de 1.000 destinos em 

187 países, transportou no ano de 2012, 552 milhões de passageiros, conforme informações 

do grupo. A SKYTEAM agrega hoje 19 companhias aéreas de diferentes países associados, 

dentre estes estão:  
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Fonte: Skyteam, 2013
Organização Cartográfica: Ana Paula Camilo Pereira

Mapa 08: Mundo - Países com companhias aéreas membro da SKYTEAM (2013)
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Skyteam
Países com Companhias Aéreas Membro

Ano de entrada Companhia Aérea País
2000 Air France França
2000 Delta Airlines EUA
2000 Aero México México
2000 Korean Air Coréia do Sul
2001 Czech Airlines República Tcheca
2004 KLM Holanda
2006 Aeroflot Rússia
2007 Air Europa Espanha
2007 China Southern China
2007 Kenya Airways Kenya
2008 Alitalia Itália
2010 Tarom Romênia
2010 Vientan Airlines Vietnã
2011 China Airlines Taiwan
2011 China Eastern China
2012 Aerolíneas Argentinas Argentina
2012 Middle East Airlines Líbano
2012 Saudia Airlines Arábia Saudita
2012 Xiamen Airlines China

Membros da Skyteam



327 

 

O principal objetivo com a criação desse grupo de aliança era, naquele momento, 

oferecer rapidez, preços reduzidos e capacidade de conquistar pontos adicionais aos clientes 

que visitassem múltiplos destinos no continente europeu, este era o discurso da aliança. Na 

prática, esse discurso correspondia a aumentar a rivalidade com empresas aéreas de alianças 

que estavam "blindadas" pela concorrência e pela competitividade. 

Associado a isso estavam outras estratégias. Na medida em que se funda um 

grupo de aliança há de fato, a intenção prioritária de concorrer e competir de forma 

combinada com outras empresas aéreas, confirmando a parceria entre empresas aéreas que 

deixam de disputar o mercado entre si e passam a outro nível de disputa, seguem a tendência 

da estratégia de cooperação, uma vez que as diretrizes que regem essas parcerias ultrapassam 

a simples compreensão da concorrência e da competitividade individualizadas, essa era/é a 

lógica de mercado imposta na atualidade. 

O fenômeno da criação de alianças globais no setor de transporte aéreo mundial 

está associado a um processo que vem ocorrendo em diferentes setores, ou seja, a organização 

de alianças entre empresas aéreas não é uma estratégia particular do setor aéreo, mas é uma 

ação que ganhou os "céus" do mundo inteiro. De acordo com Saglietto e Lévy (2007) mesmo 

com a formação de alianças, a disputa pelo mercado é permanente, uma vez que as empresas 

aéreas que aderem às alianças estão numa disputa constante por meio de grupos. 

A sustentabilidade das companhias aéreas está ligada ao desenvolvimento da 
sua rede de rotas globais, levando-os a criar ou aderir a uma ASG. Hoje 

ASG detém mais de 50% das quotas de mercado do tráfego global, mas essa 

rentabilidade continuou a aumentar a concorrência uma vez que o panorama 

da aviação não conta mais que três ASG: STAR ALLIANCE, ONEWORLD e 
SKYTEAM

172
 (SAGLIETTO; LÉVY, 2007:36). 

 

Diante da dinâmica mercadológica em que o setor de transporte aéreo está 

inserido, o market share se torna preponderante como forma de alavancar não apenas a marca 

de uma companhia aérea individualizada. As alianças fazem com que um conjunto de 

empresas aéreas tenha projeção de mercado, já que, por exemplo, o acúmulo de milhas em um 

grupo de alianças torna susceptível ao passageiro utilizar em seus voos as empresas aéreas 

que fazem parte de uma mesma aliança, pois os resgates das milhas permitem utilizar 

                                                
172 "La pérennité des compagnies aériennes est liée audéveloppement de leur réseau mondial d’itinéraires; les 

conduisant à établir ou à rejoindre une ASG. Aujourd’hui les ASG détiennent plus de 50 % des parts de marche 

du trafic mondial, mais cette rentabilité n’a cessé d’accentuer la concurrence puisque le paysage aérien ne 

compte plus que trois ASG: Star Alliance, Oneworld et Skyteam" (Tradução nossa). 
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diferentes empresas aéreas da aliança em qualquer combinação de itinerário de voo com 

descontos ou upgrade de classes de voos.  

Desse modo, a parceria de grandes empresas aéreas de diferentes países (francesa, 

norte-americana, mexicana e coreana) articulou uma estratégica de integração em que reuniu 

grandes companhias aéreas que não estavam inseridas na STAR ALLIANCE e na 

ONEWORLD, e que constituíam importantes rivais que individualizados representavam 

menor market share. Portanto, a junção correspondia a uma estratégia competitiva eloquente 

em face da projeção que as companhias aéreas parceiras em outras alianças vinham 

alcançando, uma vez que "as alianças estratégicas globais ajudam as empresas aéreas a gerir 

melhor os seus recursos, enquanto acelera a sua expansão internacional
173

 (SAGLIETTO; 

LÉVY, 2007: 37)". 

Outro importante aspecto a se considerar sobre a formação de alianças e suas 

estratégias está relacionado à questão de uma organização em redes que define a intensidade 

de relações entre as companhias aéreas. Quando empresas aéreas articulam uma estratégia de 

parcerias, há uma disposição clara que consiste na composição de uma estrutura reticular em 

que as diferentes partes se relacionam, há por consequência uma interação que não se 

restringe apenas ao intrafirma, mas, sobretudo existe uma integração espacial, ou seja, uma 

intrínseca comunicação entre as companhias aéreas que se dá por uma rede geográfica 

espacialmente definida pela combinação dos hubs. Nesse mérito, Pons e Reynes (2004) 

destacam que: 

En la interrelación establecida entre los puntos, los canales de circulación y 

los flujos que por ellos transcurren se encuentra la noción de red (...), la 

forma en que se produce a interacción espacial en el mundo actual se explica 
gracias as las redes de transportes (PONS; REYNES, 2004: 185). 

 

É nessa perspectiva, que as estratégias dos diferentes grupos de alianças globais 

têm um poder territorial de ação, dito de outra forma, o sentido principal da criação, 

organização e aderência a uma aliança é, principalmente, o fato de se obter uma vantagem 

competitiva frente à concorrência e à competitividade individualizada no mercado, mas 

também de se ter uma maior escala territorial de atuação, muito mais ampla e que 

constantemente se expande mediante a inserção de novas companhias aéreas, que favorecem 

novas relações cooperativas. 

                                                
173 "les alliances stratégiques globales aident les firmes à mieux gérer leurs ressources tout en accélérant leur 

expansion à l’international" (Tradução nossa). 
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Com isso, a projeção de mercado não é restrita a bandeira de cada empresa aérea, 

há aí uma conectividade constituída por uma rede que não é apenas de relações empresariais, 

é uma rede de interação, cria-se com isso maior valor à atuação territorial de cada empresa 

aérea, daí se observar a frenética necessidade de inserção das companhias aéreas em grupos 

de alianças globais, uma vez que isso permite uma coordenação que estabelece uma 

concorrência e competitividade coletivas. Para Saglietto e Lévy (2007: 39) "as alianças 

envolvem parceiros com o objetivo de obter economias de escala, escopo e densidade
174

".  

Ao se ter como ponto crucial de nossa análise a prática competitiva no setor aéreo 

mundial, indagamo-nos se esses sistemas de alianças globais excluem ou minimizam a 

rivalidade entre companhias aéreas que fazem parte de uma mesma aliança. Do ponto de vista 

empresarial, os representantes da AIR FRANCE destacam que a configuração de alianças 

globais corresponde a uma resposta encontrada em face do processo de mundialização. 

Considerando que: 

As grandes companhias aéreas como a AIR FRANCE tem um mercado muito 
forte, assim como outros países, tais como Alemanha, Grã-Bretanha, 

Estados Unidos etc., os países com mercados marginais não poderiam servir 

plenamente seus mercados e, menos ainda, os mercados com alta demanda, 
daí a necessidade de fazer parte de uma aliança. Nenhuma companhia aérea 

pode cobrir o mundo todo, mas uma aliança sim, a questão não é 

simplesmente voar para todos os continentes, mas estar de fato presente com 
a marca da companhia aérea em todos os continentes, mesmo que a marca 

esteja aliada a uma aliança (Antigo executivo da AIR FRANCE, 

27/05/2013). 

 

Nessa mesma compreensão, as argumentações empresariais do Grupo AIR 

FRANCE-KLM, mediante a entrevista, consideram que:  

Uma empresa aérea sozinha, fora de uma aliança ou uma parceria, se torna 

muito frágil no mercado. Cada aliança, apesar de ser mundial, tem um 

predomínio territorial, ou seja, atua de forma mais concentrada em 
determinadas partes do mundo. Os sistemas de alianças globais atuam como 

forma de satisfazer o cliente. As alianças cooperam para que haja mais 

sinergias, para melhorar o mercado, favorecer a organização da rede aérea 
mundial, considerando a autonomia da ação empresarial e concorrencial de 

cada membro (Vice Presidente Corporativo de Estratégias do Grupo 

AIR FRANCE-KLM, 20/06/2013). 

 

                                                
174 "les alliances réunissent des partenaires dans le dessein d’obtenir des économies d’échelle, d’envergure et de 

densité" (Tradução nossa). 
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Compreendemos que existe a necessidade das companhias aéreas serem 

complementares, em função da própria dinâmica de mercado, contudo vale observar que esta 

complementaridade se consolida mediante a formação de uma rede de cooperação em que as 

companhias aéreas potencialmente capitalizadas no mercado mundial promovem uma maior 

concentração de mercado, o que, por conseguinte, diminui a concorrência entre as empresas 

aéreas membro de uma mesma aliança. Esta é a lógica de mercado, mas invertida, se 

considerar que este mercado se torna concentrado e cada vez mais ileso a concorrência. Quem 

ganha com essa lógica? As companhias aéreas líderes de mercado. 

Ainda que consideremos as argumentações relatadas, destacamos que baseados 

em nossas observações e análises, de fato, os sistemas de alianças globais minimizam a 

rivalidade entre as companhias aéreas. Ao considerarmos a dinâmica empresarial existente 

antes e após a entrada de uma companhia aérea em um sistema de aliança global, é nítida a 

progressiva tendência de refreamento da concorrência e aumento da cooperação. 

Independentemente da função que determinada companhia aérea cumpre numa aliança, isto é, 

se ela serve de alimentadora das rotas das companhias aéreas líderes ou se a companhia aérea 

atua nas principais rotas, há uma disposição natural à diminuição da rivalidade com aquelas 

empresas aéreas que compõem uma mesma aliança, pois estas passam a fazer parte de um 

mesmo núcleo de informações, de estratégias de grupo, compartilham serviços e se 

complementam. Daí concordarmos com a afirmação de Weber (1999, s/p) para quem: "essas 

alianças estão baseadas em uma filosofia da cooperação
175

". 

A rivalidade no mercado é a principal fonte de tensão e, é nesse sentido que as 

companhias aéreas formam alianças a fim de evitar a concorrência individualizada. Dentro 

dessa lógica, as alianças protegem os mercados nacionais, ampliam a escala territorial de 

atuação das companhias aéreas membros, ou seja, há uma expansão territorial das operações 

aéreas gerada pela cooperação entre as empresas aéreas parceiras, o que favorece a abertura 

de contatos e a maior proximidade com empresas aéreas líderes e, ao mesmo tempo, as 

companhias aéreas parcerias adquirem envergadura mundial. 

O Presidente Corporativo de Estratégias do Grupo AIR FRANCE-KLM ratifica 

ainda que a relação entre as companhias aéreas de uma mesma aliança é diferente, e de fato 

concorda-se que há uma diferenciação entre as mesmas, pois quando uma companhia aérea 

passa a fazer parte de uma aliança, juridicamente esta companhia aérea não está coligada às 

outras, há uma interdependência óbvia, mas acentuamos que essa interdependência é 

                                                
175 "ces alliances reposent sur une philosophie de la coopération" (Tradução nossa). 
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vantajosa, daí compreender porque se diminui o embate entre companhias aéreas de um 

mesmo grupo. 

Por outro lado, concordamos que os sistemas de alianças globais, embora tenham 

inúmeras empresas aéreas, elas são independentes, ou seja, as empresas aéreas também 

concorrem e competem mesmo estando numa aliança, embora não entre si. Nesse caso, os 

sistemas de alianças globais não limita concorrência, pelo contrário, intensifica a 

concorrência, mas esse incremento da concorrência passa a se dar de forma mais acentuada 

entre as alianças e de forma menos incisiva entre as companhias aéreas de uma mesma 

aliança. Passa-se, portanto, a outro horizonte de concorrência e, progressivamente de 

competitividade, aquele que se dá entre alianças. 

Atestamos ainda que a concorrência (entre companhias aéreas e, principalmente 

entre alianças) não deixa de existir; e a competitividade, por sua vez, é ainda mais 

preponderante, uma vez que quando inserida num sistema de aliança, a empresa aérea passa a 

ter (ainda que ilusoriamente) uma "blindagem", ou seja, a de que companhia aérea está 

protegida de certo grupo de empresas aéreas, nesse sentido, dentro da aliança se sobressai a 

competitividade, pois se vislumbra mais a concentração de capital, mas a concorrência é 

enfraquecida. 

Nessa perspectiva, enfatizamos que a concorrência e a competitividade não 

deixam de existir mesmo em face da cooperação. Existe concorrência, competitividade e 

cooperação, até porque o próprio mercado necessita que estas estratégias engendrem a 

dinâmica empresarial e, também a própria regulamentação exige a existência da 

concorrência/competitividade, isto porque em grande medida, o limite da estratégia de 

cooperação é a regulamentação. De acordo com o representante da AIR FRANCE-KLM:  

A cooperação é indispensável ao mercado, com a cooperação é possível 

conectar hubs, movimentar um maior número de escalas e conexões, isto é, 
a cooperação é uma estratégia própria do mercado, direcionada para 

colocar em movimento a rede de aeroportos mundial por meio das 

operações das companhias aéreas (Vice Presidente Corporativo de 

Estratégias do Grupo AIR FRANCE-KLM, 20/06/2013). 

 

Compactuamos que a cooperação sempre existiu em paralelo com a concorrência 

e a competitividade e ainda permite um movimento ascendente nos aeroportos, tanto de 

passageiros como de cargas, porém, insistimos que a prática concorrencial e também a 

competitiva são minimizadas frente à combinação de ações, que se dá principalmente em 

sistemas de alianças globais. 
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As alianças caracterizam os novos patamares de inovação do setor. Fazer parte 

desse processo define a permanência e consolidação no mercado e, também favorece a 

magnitude do capital das companhias aéreas, de forma diferenciada, pois cada empresa aérea 

tem uma função nesses sistemas, umas servem para alimentar as principais rotas das 

companhias aéreas líderes e, outras servem para propalar a marca da aliança. Em suma, os 

sistemas de alianças globais determinam uma multiplicidade de itinerários que são 

compartilhados entre essas companhias aéreas mediante uma conciliação que desmistifica o 

sentido, a natureza e o poder ação da concorrência e da competitividade. 

Diante de um mercado globalizado, a fundação e participação em uma aliança 

global se constituíam como uma estratégia de caráter internacional. Na escala doméstica 

novas ações foram traçadas pela companhia aérea AIR FRANCE, devido principalmente ao 

fato de que o processo de liberalização e a globalização do mercado permitiram que novas 

empresas aéreas dinamizassem o setor com frentes inovadoras, como por exemplo, a criação 

de companhias aéreas low cost/low fare, que se caracterizam como potenciais concorrentes e 

competidores das empresas aéreas, em especial à AIR FRANCE. 

 

5.5. HOP!: do plano do discurso ao plano de voo 

No que se referem as suas ações no âmbito das estratégias individualizadas no 

mercado doméstico francês destacamos como uma das principais ações a recente criação de 

uma companhia aérea low cost/low fare, que considerando as especificidades de cada 

mercado, em muito se assemelha com as ações realizadas pelas companhias aéreas brasileiras, 

como a GOL e a AZUL. 

 Em janeiro de 2013 foi criada pela AIR FRANCE a companhia aérea HOP!
176

. De 

acordo com a companhia aérea, o objetivo principal da AIR FRANCE era liderar uma frente 

dinâmica e concorrencial com empresas aéreas de baixo custo/baixa tarifa, o que de fato se 

observou em relações as suas estratégias iniciais, quando de suas operações e ações de 

mercado, que se deram de forma agressiva, sobretudo em relação a publicidade da nova 

                                                
176 Vale destacar que a AIR FRANCE não é a única empresa aérea europeia a criar uma companhia aérea regional 
para atender o mercado interno, a LUFTHANSA também criou sua companhia aérea de baixo custo, a 

GERMANWINGS. O objetivo da companhia aérea é nitidamente recuperar passageiros que passaram a utilizar as 

companhias aéreas de baixo custo em suas viagens. Com isso, a LUFTHANSA também busca proteger o 

território alemão da presença de companhias aéreas estrangeiras. 
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marca, visando instigar a disputa nas rotas domésticas, nas quais empresas aéreas low cost/low 

fare detinham vantagens competitivas. 

Para o Grupo AIR FRANCE-KLM a criação da HOP! nada mais é que: 

Uma forma de racionalizar as atividades da empresa aérea. Essa nova 

empresa aérea significa uma reestruturação do nosso modelo de negócios, 

em que há uma nova estrutura, tudo é diferente, pois a HOP! trabalha com 
produtos muito simples e traz uma imagem diferente da AIR FRANCE. O 

modelo da HOP! visa competir com as empresas aéreas low cost que atuam 

no mercado aéreo francês, como a RYANAIR, além disso, a empresa aérea 
tem como objetivo principal desenvolver um modelo de fluxos diferente da 

AIR FRANCE. Um dos pontos principais da HOP! é buscar uma 

padronização e simplificação que hoje o cliente busca (Vice Presidente 

Corporativo de Estratégias do Grupo AIR FRANCE-KLM, 

20/06/2013). 

 

 O que se compreende com este relato corporativista do representante da empresa 

aérea é que esta ação estratégica da AIR FRANCE se alinha a uma postura nacionalista da 

companhia aérea. Empresas aéreas baixo custo/baixo tarifa na Europa são cada vez mais 

constantes e lideram uma frente racionalista de gestão empresarial e prestação de serviço, na 

qual as grandes empresas aéreas tradicionais do ramo não conseguem aderir as mesmas ações, 

sobretudo em relação aos preços de passagens que estas comercializam. 

Além disso, estas companhias aéreas, como RYANAIR (irlandesa), EASYJET 

(inglesa), VUELING (espanhola) entre outras operam naqueles aeroportos franceses de menor 

densidade de tráfego, com menos infraestrutura, localizados em cidades do interior do país, 

mas que são aeroportos que movimentavam passageiros para os principais hubs do país, como 

por exemplo, para o Aeroporto Charles de Gaulle, ainda são passageiros elásticos ao preço e 

que mantém viagens constantes, o que por sua vez estava progressivamente aumentando a 

demanda nesses aeroportos e, estas empresas aéreas baixo custo/baixa tarifa atendiam esses 

passageiros, a AIR FRANCE, que se concentrava nas suas ligações mais densas 

(principalmente internacionais), passava a perder passageiros, não somente para esse 

segmento de empresa aérea, mas na medida em que o passageiro já utiliza, num primeiro 

trecho outra companhia aérea para chegar até um grande hub, o mesmo tem uma propensão 

maior a adquirir seu bilhete para o destino final por qualquer outra companhia aérea, que não 

a AIR FRANCE, pois sua viagem inicial já não foi realizada com a companhia aérea francesa. 
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 Para o jornal Le Monde
177

 o objetivo da AIR FRANCE é desenvolver uma 

vantagem competitiva frente às companhias aéreas estrangeiras que atuam no mercado 

francês, daí enfatizar que: "a vantagem de HOP! será a frequência de voos, a cobertura do 

território e o número de destinos propostos
178

". Desse modo, as estratégias de publicidade da 

nova companhia aérea regional francesa foram predominantemente utilizadas preconizando, 

sobretudo, a imagem da HOP! associada a grande líder do mercado europeu, ou seja, a AIR 

FRANCE, evidenciando a cobertura geográfica da companhia aérea, conforme seguem nas 

imagens a seguir: 

 

Foto 06: França - Outdoor da empresa aérea AIR FRANCE sobre a companhia aérea regional HOP! 

em Paris (2013) 

  
As duas primeiras imagens foram registradas na Avenue Des Champs Élysées. A terceira foto foi registrada na 

Boulevard Saint Germain.  

Fonte: Banco de Dados, APCP/Fotos, (15/02/2013 e 17/02/2013). 

 

Um elemento fundamental na busca de rentabilidade e visibilidade consiste no 

processo de diferenciação do produto e, nesse caso, diferenciação do serviço, isso é o que se 

observa a partir da proposta da nova empresa aérea HOP!. De acordo com Almeida e 

Losekann (2002: 449) a propaganda é um instrumento muito utilizado na estratégia de 

diferenciação de serviços. "O objetivo básico da empresa ao realizar propaganda é influenciar 

na formação das preferências dos consumidores", portanto, a propaganda é um elemento 

relevante da estratégia empresarial. Nesse sentido, acrescentamos ainda que a propaganda é 

                                                
177 DUTHEIL, Guy. Avec HOP! AIR FRANCE s'attaque aux compagnies low cost. Le Monde. Paris. 28/01/2013. 

Disponível em: http://www.lemonde.fr/. Acesso em: 21/02/2013. 

178 "l'avantage de HOP! ce sera la fréquence des vols, le maillage du territoire et le nombre des destinations 

proposé" (Tradução nossa). 
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um elemento altamente influenciador da concorrência e da competitividade, pois contribui 

para reforçar a marca da empresa aérea, sobretudo quando esta é uma entrante. 

Como o objetivo da AIR FRANCE é de disseminar a ideia de empresa aérea de 

baixo custo (ou seja, pela estratégia de diferenciação) pelo território nacional francês, as 

estratégias de propaganda estiveram sempre associadas à imagem da AIR FRANCE, já que 

esta companhia aérea é conhecida e tem prestígio no mercado. A associação de uma nova 

marca à companhia aérea francesa tem como objetivo agregar valor a imagem da marca da 

nova empresa. "A imagem de marca é um ativo da empresa proprietária e seu valor é tão 

maior quanto maior a sua relevância para a diferenciação positiva da empresa no processo da 

concorrência". (ALMEIDA; LOSEKANN, 2002: 453). 

Outro importante elemento que tem agregado valor à companhia aérea entrante é a 

propagação veiculada em diversos tipos de mídia sobre a rede aérea regional da nova 

companhia que, inclusive, é o principal fator de diferenciação desta empresa aérea. No início 

do ano de 2013 as principais cidades localizadas no interior da França, foram palco das ações 

publicitárias da AIR FRANCE e principal mercado a se atrair, uma vez que consubstanciava as 

cidades operadas pelas empresas aéreas low cost/low fare.  

Desse modo, oportunamente anunciava-se a malha de voos em placas modulares, 

revistas, jornais, propagandas televisivas e nas principais rádios francesas. As fotos a seguir, 

destacam a publicidade em outdoor divulgadas pela companhia aérea em duas importantes 

cidades da rede aérea regional da HOP!: Rennes e Brest e a propaganda em jornais 

evidenciando os motivos de voos como negócios e lazer, buscando atrair determinado público 

e, ao mesmo tempo, propalar a malha aérea da companhia aérea, com preços de passagens 

semelhantes ao comercializados pelas companhias aéreas de baixo custo/baixa tarifa. Tais 

fatores ainda evidenciavam a diferenciação entre a HOP! e a AIR FRANCE, tanto em relação 

à malha, quanto em relação ao preço dos bilhetes. 
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Foto 07: França - Outdoor da empresa aérea AIR FRANCE sobre a companhia aérea regional HOP! 

em Rennes e Brest (2013)  

  
Fonte: Banco de Dados, APCP/Fotos, (15/02/2013 e 17/03/2013). 

 

Figura 05: França - Publicidade da AIR FRANCE sobre a companhia aérea regional HOP!  (2013) 

 
Fonte: Jornal MetroNews. Disponível em: www.metronews.fr. (Vendredi, 31/05/13, n ° 1914) 

 

As operações da nova companhia aérea regional francesa iniciaram-se mediante a 

centralização do capital de três companhias aéreas regionais do país, ou seja, mais uma vez se 

verifica na França a mesma estratégia de fusão entre empresas aéreas, assim como ocorreu 

com a criação da AIR FRANCE e também quando de sua reestruturação.  

As companhias aéreas regionais AIRLINAIR, BRIT AIR e REGIONAL foram 

fundidas dando espaço às operações aéreas da HOP!, que por sua vez, propõe empreender 

uma nova solução de mobilidade referente às ligações inter-regionais na França e na Europa. 

A companhia aérea regional francesa iniciou suas ações estratégicas no mercado com 98 



337 

 

aviões de diferentes modelos, 530 voos diários, 136 ligações em 69 cidades (considerando 

francesas e europeias), conforme pode se observar pela imagem da malha de voos da HOP!. 

 

Figura 06: França - Malha aérea da companhia aérea HOP! (2013) 

 
Fonte: AIR FRANCE Magazine, 2013 

 

A formulação conceitual sobre a nova empresa aérea francesa mais do que 

apregoar a funcionalidade de uma estratégia de mercado, traz embutida em seu discurso certa 

retórica que nos conduz a compreender que a criação da companhia aérea HOP! estaria 

vinculada às demandas de passageiros, quando na realidade a criação dessa empresa aérea 

está mais relacionada a um conjunto de estratégias na qual a própria AIR FRANCE ainda se 

mostrava reticente em relação ao modelo de companhia aérea: low cost/low fare ou apenas 

regional. 

O antigo executivo da AIR FRANCE nos revela que a criação e a finalidade da 

companhia aérea HOP! é totalmente atípica das características e do modelo de gestão adotado 
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pela companhia aérea francesa e ainda considera que as escolhas de estratégicas de 

operacionalização desenvolvidas pela nova empresa aérea não se alinham ao perfil explorado 

pelas companhias aéreas de baixo custo/baixa tarifa.  

Fazer funcionar uma companhia aérea low cost/low fare significa adotar um 

novo modelo de economia, mediante uma nova estrutura de mercado que é 

muito frágil, sendo necessário ter um bom número de aparelhos 
preferencialmente idênticos (como por exemplo: a RYANAIR que só possui 

um modelo de avião e uma única configuração), para que se possa 

racionalizar a manutenção e a substituição desses aviões (Antigo executivo 
da companhia AIR FRANCE, 27/05/2013).  

 

Nessa perspectiva, indica ainda que a criação da HOP! como uma companhia 

aérea low cost/low fare é na verdade a reestruturação das companhias aéreas regionais do 

Grupo AIR FRANCE em uma única bandeira, ou seja, uma maneira de salvar empresas aéreas 

regionais francesas que estavam apresentando problemas.  

De forma geral, as companhias aéreas low cost/low fare utilizam um mesmo 

modelo de aeronaves para reduzir custos, como forma de facilitar manutenções, serviços de 

bordos, treinamentos e, sobretudo manter uma padronização das operações como forma de 

simplificar e racionalizar suas ações tanto em terra como no ar. 

Nesse aspecto, as companhias aéreas que operam nesse ramo da aviação 

comercial tendem a utilizar no máximo dois modelos de aeronaves de um mesmo fabricante 

com exceção da HOP! que utiliza dez modelos de quatro fabricantes diferentes, como 

destacado na tabela a seguir: 

 

Tabela 08: Mundo - Modelo, fabricante e quantidades de aeronaves utilizadas pelas principais 

empresas aéreas low cost europeias (2013) 

COMPANHIA 

AÉREA 

MODELO DE 

AERONAVE 
FABRICANTE QUANTIDADE 

RYANAIR 

 

737-800 
 

Boeing 303 

EASYJET 
A 319-100 

A 320-200 
Airbus  212 

VUELING A 320 Airbus 54 

HOP! 

CRJ 1000 

CRJ 700 
CRJ 100 

Avro RJ 85 

Bombardier; 

Avro; 
ATR; 

Embraer 

126 
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ATR 72-500 

ATR 72-200 

ATR 42-500 
Embraer 190 

Embraer 170 

Embraer 145 

Fonte: Sites das companhias aéreas, 2013. Elaboração: Camilo Pereira, 2013. 

 

Ao ser indagado sobre as características dos equipamentos da HOP! e da ausência 

de uma padronização da frota, fator preponderante nesse modelo de negócios, o Vice 

Presidente Corporativo de Estratégias do Grupo AIR FRANCE-KLM concorda que tal fato 

gera um custo maior, contudo enfatiza a intenção de padronizar a frota, como forma de tornar 

a companhia aérea a imagem de uma verdadeira low cost/low fare, salientando que essa é uma 

ação futura, já que a empresa aérea se caracteriza atualmente apenas como uma empresa aérea 

regional. No que tange a visão empresarial definida a partir das escolhas estratégias da AIR 

FRANCE, o mesmo revela que a HOP!: não se trata de uma low cost, e sim uma companhia 

aérea que busca acirrar a disputa de mercado em meio a um processo de reestruturação das 

operações em pequenas e médias distâncias (Antigo executivo da companhia AIR FRANCE), 

o que acentua a contradição entre o que é constantemente divulgado na mídia e o que foi 

relatado em entrevista. 

Diante dessas análises, o que se verifica é que essa ação estratégica da AIR 

FRANCE trata-se mais de uma estratégia de mercado totalmente nacionalista (uma ação 

bastante evidenciada da Nação francesa na salvaguarda de suas empresas aéreas de 

bandeiras), que tem como finalidade garantir o mercado francês para uma companhia aérea de 

bandeira nacional, mas também tem como objetivo alimentar os hubs no Aeroporto Charles 

de Gaulle
179

, manter as ligações mais movimentadas como Londres, Pequim, São Paulo e 

também sustentar com isso o tráfego no interior da França, nas pequenas e médias cidades 

como Perpignan, Avignon, Bordeaux, Rennes, Nantes, Brest. Em outras palavras, a HOP! se 

materializa como uma maneira de evitar o acesso de outras companhias aéreas de bandeiras 

estrangeiras atuarem fortemente na França, aí compreender sua criação como uma estratégia 

de mercado. 

                                                
179 Nas palavras de Giblin: "Quando uma pessoa que faz um voo internacional, mas antes necessita fazer um 
deslocamento regional, utilizando a HOP!, preferencialmente fará o voo internacional pela AIR FRANCE, 

porque vai ocorrer um "venda casada" do bilhete (talvez oferecendo um desconto) sendo uma única reserva para 

todo o trecho, com um único check-in, por exemplo, Lyon-Paris-New York havendo uma escala no Aeroporto 

Charles de Gaulle".  
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Portanto, a intenção da AIR FRANCE com a criação da HOP! se configura mais 

como uma maneira de evitar o acesso de outras companhias aéreas de bandeiras estrangeiras 

atuarem fortemente na França, é uma estratégia de mercado, se a companhia aérea AIR 

FRANCE não atuar nesse mercado regional, outras companhias aéreas servirão esse mercado. 

Confirmando nossas assertivas, o antigo executivo da companhia aérea francesa assevera que: 

"A HOP! funciona como um discurso e não uma prática" (Antigo executivo da companhia 

AIR FRANCE, 27/05/2013). 

De acordo com uma reportagem sobre as companhias aéreas low cost/low fare na 

Europa, realizada pela Revue Capital, no ano de 2013, esse segmento deteve 40% de todos os 

voos realizados na Europa, sendo denominadas como empresas aéreas de "baixos custos, altos 

negócios". Segundo a revista as grandes empresas aéreas como AIR FRANCE, LUFTHANSA, 

IBERIA tem perdido milhões de euros todos os anos por conta da atuação das low cost/low 

fare que possuem estratégias totalmente ofensivas e que impactam diretamente na atuação e 

no rendimento das líderes do mercado europeu. 

Ainda segundo as informações desta análise, dentre as principais companhias 

aéreas low cost/low fare mundiais, há menção a companhia aérea brasileira GOL, considerada 

a 4ª empresa aérea em número de passageiros transportados, atrás apenas da SOUTHWEST 

AIRLINES (EUA), RYANAIR (Irlanda) e EASYJEt (Grã-Bretanha). 

 

Tabela 09: Mundo - Principais low cost/low fare em função do número de passageiros (2005 

e 2011) 

COMPANHIAS AÉREAS 
2005  

(PAX/MILHÕES) 

2011  

(PAX/MILHÕES) 

SOUTHWEST AIRLINES (EUA) 88 110 

RYANAIR (Irlanda) 33 76 

EASYJET (Grã-Bretanha) 30 55 

GOL (Brasil) 13 36 

AIR BERLIN (Alemanha) 14 35 

JET BLUE (EUA) 14 26 



341 

 

AIRTRAN AIRWAYS (EUA) 17 19 

VIRGIN AUSTRALIA (Austrália) 14 19 

AIR ASIA (Malásia) - 18 

WESTJET (Canadá) 9 17 

Fonte: Revue Capital, 2013. Elaboração: Camilo Pereira, 2013. 

 

Vale destacar que a GOL, considerada no Brasil como uma empresa aérea low 

cost/low fare, nesse quesito cumpre a função desse modelo de negócios, operando com apenas 

dois modelos de aeronaves (737-700 e 737-800) de um mesmo fabricante, a Boeing. Nota-se 

que, após as pesadas perdas de rentabilidade financeira dos últimos anos (2010 - 2012), esta 

companhia aérea tem promovido uma reestruturação do seu modelo de negócios que se 

aproxima mais das companhias aéreas baixo custo/baixa tarifa europeias, como a RYANAIR, 

EASYJET e VUELING, embora ainda distante de praticar os mesmos padrões de 

comercialização.  

No ano de 2013 as ações estratégicas da GOL caminharam no sentido de retomar as 

operações baixo custo da empresa aérea, que sistematicamente foram abandonadas ao longo de 

sua trajetória. Nesse sentido, a GOL remodelou seu serviço de bordo visando a redução de 

custos extras, passando a atuar de maneira semelhante às verdadeiras low cost/low fare do 

mercado global, assim foram excluídos os serviços de bordos gratuitos nos voos domésticos 

com duração maior que 1 hora e 15 minutos, qualquer tipo de lanche ou refeições passou a ser 

cobrado por uma tabela de preços própria da companhia aérea. Essa ação é justificada por uma 

baixa no preço das passagens, contudo, entende-se que se trata mais de uma redefinição 

estratégica do que uma conduta de barateamento de passagens aéreas. 

As empresas aéreas low cost/low fare europeias operam no mesmo sentido que a 

GOL busca atualmente trabalhar, estas companhias aéreas funcionam baseadas em uma tabela 

de negócios em que são cobrados: uma taxa extra quando as passagens são compradas com 

cartão de crédito, não há despacho de bagagem, toda bagagem extra transportada é paga pelo 

usuário, o check-in realizado no aeroporto também é pago, escolha de assentos e a 

alimentação de bordo também são cobradas entre outros produtos que são comercializados 

antes e durante o voo.  
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Contudo, confirmando o modelo de negócios baixo custo/baixa tarifa, essas 

companhias aéreas apresentam passagens em alguns trechos, com preço inferior a 10 euros. É 

nesse sentido que Teles (2006: 78) argumenta que essas companhias aéreas "tem uma 

estrutura organizacional mais reduzida, gozam de uma vantagem face às companhias aéreas 

de bandeira, qual seja: a de adequarem suas operações mais rapidamente às necessidades 

específicas do mercado". Em outras palavras, as companhias aéreas low cost/low fare operam 

com uma reduzida margem de custos, diferentes das grandes empresas aéreas de mercado que 

mantêm um serviço tradicional e, portanto mais custoso, ao passageiro. 

Em entrevista com as três grandes companhias aéreas brasileiras não há consenso 

sobre a existência de empresas aéreas baixo custo/baixa tarifa no Brasil. O Diretor de 

Relações Institucionais e Alianças da companhia aérea GOL, enfatiza as dificuldades de ser 

uma empresa aérea de baixo custo/baixa tarifa no Brasil, em razão, principalmente da 

legislação brasileira, que em muito limita as ações de companhias aéreas que buscam 

trabalhar nesse modelo. Contudo, destaca que a GOL em nenhum momento de distanciou do 

modelo de low cost/low fare.  

Para a companhia TAM, a composição de custos das empresas aéreas no Brasil, 

dificulta trabalhar nesse modelo, a questão está mais em se considerar o que é uma empresa 

aérea baixo custo/baixa tarifa no Brasil. 

Numa situação em que se quer ter saúde suficiente e geração de caixa para 
permanecer vivo, a faixa possível para trabalhar como uma empresa aérea 

de baixo custo é muito pequena. Então quando se olha para toda essa 

estrutura, essa carga de tributos, o custo câmbio, não há como se ter 

flexibilidade na sua estrutura de custo para trabalhar o conceito de low 
cost. A GOL entrou com essa proposta real de ser low cost, ela sempre se 

posicionou abaixo da TAM, mas esse posicionamento é de 5% a 10% na 

média. De fato, a GOL tem condições de operar um pouco mais barato que 
TAM, mas não é uma brutalidade, não é 30% a menos de custo, que a 

designe como uma low cost/low fare (Diretor de Planejamento de Malhas 

e Frotas da TAM, 14/03/2014). 

 

Já em entrevista com a AZUL, o discurso da companhia aérea é enfático e 

oportuno às características empresariais de uma companhia privada com interesses na 

reprodução de seu capital, que se afirma como uma empresa aérea de baixo custo/baixa tarifa 

no Brasil.  

A GOL nasceu dessa forma e acabou desviando para outro caminho e agora 

se percebe um movimento de tentar recuperar um pouco isso, mas nós temos 

isso aqui. Nosso grande desafio é ser uma empresa aérea de serviços 
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excelentes e de baixo custo. Um desafio de ser baixo custo e excelência em 

serviço. E temos conseguido isso, justamente com essa segmentação de 

preço, temos lado a lado uma pessoa que pagou 50 reais e outra que pagou 
500 reais. Isso na aviação é o que faz a diferença, todo mundo tem o mesmo 

serviço (Diretor de Relações Institucionais da AZUL, 03/04/2014). 

 

No entanto, esses discursos envaidecem uma lógica estratégica de propagar 

empresas aéreas enxutas, lucrativas e baratas. Mas, no que tange a existência, de fato, de 

companhias aéreas baixo custo/baixa tarifa no Brasil, é importante destacar dois elementos 

que consideramos essenciais a essa análise e que reforçam o discurso apologético da 

existência desse modelo de empresas aéreas no Brasil.  

Primeiro, a composição de custos das companhias aéreas no Brasil é 

substancialmente maior que a das companhias aéreas low cost/low fare mundiais. Esse fato 

inviabiliza manter o mesmo padrão deste modelo como fazem as companhias aéreas 

RYANAIR, EASYJET e VUELING. Conforme entrevista:  

Se a RYANAIR é uma referência de low cost/low fare no mundo, passar a 

trabalhar no Brasil, custaria a esta empresa aérea 27% mais por 
assento/quilômetro. Enquanto a média do preço do combustível para 

aviação na Europa é 33% do custo da passagem, no Brasil é 41%, esses 8 

pontos são 20% de custos. Enquanto no mundo inteiro não têm taxas 
regionais, no Brasil têm. O Aeroporto de Guarulhos cobra 25% ICMS, na 

Europa cobra-se zero, aliás, no mundo inteiro cobra-se zero (Presidente da 

Associação Brasileira das Empresas Aéreas, 27/02/2014). 

 

Segundo elemento, embora as companhias aéreas brasileiras, ainda que se 

designem como baixo custo/baixa tarifa, não sejam exemplos desse modelo de negócios, é 

inegável que o preço médio da tarifa diminuiu consideravelmente nos últimos dez anos, 

principalmente após a desregulamentação, quando as companhias aéreas intensificaram a 

guerra de preços. Não é casual que no ano de 2002 houve uma movimentação de pouco mais 

de 30 milhões de passageiros e no ano de 2013, esse número é de mais de 100 milhões de 

passageiros.  

Mas, é importante enfatizar também que essa diminuição do preço médio da 

passagem não se deu porque as empresas aéreas são caritativas, estas estão revestidas de 

ditames capitalistas e assim se fazem no mercado. Essa diminuição é determinada por outros 

aspectos, dentre eles a maior concorrência entre as companhias aéreas e também pelo 

aumento do poder de compra médio da sociedade brasileira. 
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O que nos impele à crítica é que, mesmo em face da elevada composição de 

custos no Brasil, a limitação da legislação brasileira, dos entraves históricos ao setor, da 

diminuição do preço da passagem no decorrer desses anos, do considerável aumento de 

passageiros no setor, de fato, as companhias aéreas brasileiras não se caracterizam como low 

cost/low fare.  

O que podemos acentuar sobre essa dinâmica empresarial do setor, do 

posicionamento das empresas aéreas, sobretudo da GOL e da AZUL que se consideram baixo 

custo/baixa tarifa, é que estas companhias aéreas possuem uma tarifação diferenciada, uma 

estrutura de custos e de serviços mais enxuta e racional, mas se nos detivermos em um 

aspecto essencial das companhias aéreas low cost/low fare, que é o custo da tarifa, podemos 

verificar que as tarifas das companhias aéreas brasileiras que se classificam como baixo 

custo/baixa tarifa são em médias 5% a 10% menores que as das companhias aéreas que não se 

designam nesse modelo. Diferentemente das empresas aéreas low cost/low fare estrangeiras, 

em que está diferença chega a ser em média 40%.  

O que se pode reter na relação entre o posicionamento das empresas aéreas baixo 

custo/baixa tarifa, a criação da HOP! e a atuação das companhias aéreas brasileiras, é que 

assim como na França, no Brasil as empresas aéreas brasileiras buscam manter essa reserva de 

mercado às suas operações, contudo, não há uma companhia aérea que represente o país, o 

que faz com que a concorrência e a competitividade se manifestem de forma diferenciada, 

além disso, a dinâmica empresarial, de custos etc., empreendida no Brasil enfraquece a 

disseminação desse modelo, como ocorre em outros países. 

 Essa especificidade do Brasil nos revela que a concorrência alimenta a 

competitividade e vice-versa. Na medida em que uma empresa aérea abre novas rotas, explora 

novos nichos de mercado, sua marca está presente em um maior número de cidades, sua 

frequência/dia de voos em aeroportos é constante (sobretudo naqueles de maior densidade), 

sua precificação é agressiva, seu programa de fidelização é eficiente etc., estas estratégias 

incitam que seu poder de mercado territorial seja simultaneamente expandido, numa 

progressão exponencial. 

Em síntese, a concorrência e a competitividade estão diretamente proporcionais, 

na medida em que uma companhia aérea racionaliza suas estratégias na intenção de concorrer, 

esta se torna potencialmente competitiva, pois sua atuação estratégica no território, em grande 

parte, determina seu poder de mercado, sua permanência e sua consolidação. 
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CONCLUSÕES 

 

___________________________________ 

Esqueça tudo que você sabe sobre empuxo e arrasto, sustentação e 
gravidade. O que faz um avião voar é dinheiro. 

(Autor desconhecido). 
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Ainda que a grande maioria dos passageiros tenha preferência por voos diretos, 

pois são mais rápidos e precisos, o nosso voo possui várias escalas e conexões. Além disso, 

consideramos que esse voo tem mais a característica de um ponto de partida do que de 

chegada. Nosso comando nesse percurso possui mais a intenção de gerar demanda do que 

somente disponibilizar oferta. 

Traçar um paralelo com as ações estratégicas de uma companhia aérea francesa 

confirmou-nos que, embora com padrões dissociados e muitas vezes diferentes, o que 

predomina, nos distintos mercados (brasileiro e francês) é a criação de estratégias que 

promovam a expansão territorial das companhias aéreas, porque a ampliação da atuação 

dessas empresas aéreas tanto gera como induz o domínio das operações em mercados com 

potencial de tráfego, isso dinamiza o raio de supremacia que estas companhias aéreas buscam 

freneticamente e ainda permite centralizar e concentrar capital. 

A centralização e concentração do capital nos interessam particularmente porque 

se processam por meio da concorrência e da competitividade, que não se derivam e muito 

menos resultam na mesma ação. É pela concorrência e pela competitividade que são 

produzidas estratégias que ora são especificamente convenientes ao setor aéreo brasileiro; ora 

são ações desdobradas em diferentes setores e países, mas que em geral, são susceptíveis ao 

setor de transporte aéreo como um todo. 

Ao analisar o setor aéreo francês reforça-se a compreensão de que cada 

companhia aérea possui especificidades que inviabilizam, em alguns casos, aplicar as mesmas 

estratégias desenvolvidas em outros mercados, ou seja, o Brasil não poderia adotar uma 

estratégica desenvolvida pela AIR FRANCE no território francês e aplicá-la no Brasil. Existem 

particularidades em cada território que inviabiliza esse tipo de ação. As estratégias assim 

como os planos de voos necessitam de diferentes comandos de um piloto. Muitas vezes é 

preciso adaptá-las, ajustá-las as intempéries de cada voo, de cada realidade territorial. 

 Mas isso não é uma regra rígida e não necessariamente impede que o mercado 

aéreo global se observe, por isso em geral as empresas aéreas se sondam, na maioria das vezes 

o mercado interno de determinadas empresas aéreas são mais espionados do que as suas 

próprias estratégias, mas as estratégias são o foco para que as companhias aéreas estrangeiras 

observem, analisem e optem por algumas empresas aéreas. Esse foi o caso da AIR FRANCE 

ao escolher a GOL, da LAN ao decidir-se pela fusão com a TAM, dentre tantos outros acordos 

pontuais que ocorreram/ocorrem/ocorrerão no setor aéreo brasileiro. 
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Para além dessa "espionagem" estrangeira em relação ao mercado e as 

companhias aéreas brasileiras, o contrário também ocorre, ou seja, as empresas aéreas 

nacionais observam os mercados e as companhias aéreas de outros países, olham o que o resto 

do mundo está fazendo para que possam definir suas malhas, seus destinos, a demanda e a 

oferta, traçar suas estratégias, escolher seus parceiros, as melhores alianças, mas também para 

que possam observar como estas companhias aéreas e mercados funcionam em seus próprios 

territórios e de que forma suas estratégias são definidas e aplicadas, daí compreender que 

invariavelmente as ações estratégicas globais influenciam no posicionamento das empresas 

aéreas brasileiras.  

A busca por ser uma empresa aérea inovadora se processa pelas práticas 

estratégicas desenvolvidas, principalmente no mercado doméstico (já que esse é a reserva de 

valor das grandes companhias aéreas nacionais), mas isso não significa que essas ações são 

inovadoras no mundo, está aí a arte de copiar e adaptar as estratégias ao mercado aéreo 

brasileiro. Essa forma de adaptar as estratégias às especificidades do mercado brasileiro nos 

revela que embora as ações das companhias aéreas brasileiras se baseiem em players do setor 

aéreo mundial, é impossível que as empresas aéreas se fechem nestes bechmarking, este é o 

caso do desenvolvimento de companhias aéreas low cost/low fare no mercado aéreo 

brasileiro. 

Na mesma lógica de observar o mercado estrangeiro, as companhias aéreas 

internacionais exercem influência de outra forma, muito mais direta e prejudicial às 

companhias aéreas brasileiras. Quando uma empresa aérea estrangeira, com expressivo poder 

de mercado, opta por explorar o mercado brasileiro com ligações para o seu país, há uma 

influência totalmente concorrencial e competitiva. Em alguns casos, opta-se por estratégias 

particulares como forma de enfrentar o rival, como no caso da concentração de voos com 

ligação para Paris/França da companhia aérea TAM no Aeroporto de Guarulhos/Cumbica em 

detrimento dos voos que tinham ligação com o Aeroporto Galeão. Mas, noutros casos, essa 

indução de uma maior concorrência e competitividade com companhias aéreas estrangeiras, 

incita as estratégias de cooperação e, oportunamente, a definição de acordos e alianças.  

As estratégias de cooperação são particularmente um voo de manobra nessa 

dinâmica do setor aéreo brasileiro. Tanto repercute em ações globais, quanto em acordos 

domésticos. De forma geral, a cooperação tem-se desdobrado em inúmeros efeitos, ora gera a 

alimentação de ligações importantes da rede aérea; ora funciona como uma forma de inibir a 

concorrência; em outros momentos fomenta a capilaridade entre diferentes companhias aéreas 
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e ainda; promove a articulação de acordos pontuais e a formação de alianças estratégicas, que 

a nosso ver diluem a concorrência e a competitividade. 

Há uma aparente correspondência estrategicamente mútua no setor, ou seja, o 

posicionamento contraditório e estratégico dos grupos de alianças, bem como das empresas 

aéreas. A dinâmica do setor nos revela que há um movimento de ações e forças que relativiza 

a concorrência e a competitividade no mercado que, mais uma vez, são atenuadas por meio de 

específicas estratégias de cooperação, de conciliação etc., nota-se com isso que há um 

movimento de forças diligentes próprio do setor e que o torna, por vezes, dinamicamente 

contraditório. 

Embora cada capital empresarial desenvolva suas estratégias particulares e 

individuais, quando uma companhia aérea está inserida em um sistema de aliança, suas ações 

estratégicas estão voltadas ao comportamento estratégico do grupo que pertence, portanto, a 

disputa de mercado é sistematicamente reduzida entre esses membros, já que suas ações 

convergem mais para a cooperação entre rotas, frequências, malhas etc., do que para uma 

rivalidade, em outras palavras, os membros de uma mesma aliança são prioritariamente 

complementares e não excludentes, suas ações tendem a se convergir e não divergir. 

Em meio a toda essa complexidade que permeia o setor e que envolve a 

concorrência, a competitividade, a cooperação, os acordos pontuais, as alianças e tantos 

outros elementos que o dinamizam, em resumo, o que podemos afirmar é que apesar das 

empresas aéreas serem caracterizadas territorialmente por suas bandeiras, ou seja, possuam 

uma vivacidade maior em seus mercados domésticos com leis específicas, interferência das 

políticas do Estado nacional etc., é inegável que o setor como um todo esteja adensado por um 

cenário que não é específico a cada país.  

As empresas aéreas, mesmo considerando suas peculiaridades são/estão revestidas 

constantemente desse processo globalizante, que ainda que de forma diferenciada, influencia e 

sofre as influências de diferentes mercado e companhias aéreas, até porque conforme o 

mercado doméstico cresce é imprescindível que as escalas territoriais se ampliem e com isso, 

o contato, a aproximação com empresas aéreas estrangeiras é inevitável. 

Essas influências não se restringem apenas ao nível empresarial entre bandeiras de 

diferentes países. As ligações empresariais estrangeiras invadiram outros céus, tocaram o solo 

brasileiro com outras finalidades, que não apenas aquelas com o intuito de movimentar as 

operações estratégicas entre as companhias aéreas, objetivando a valorização do capital. Essa 

valorização também é válida, mas se promove em outras pistas, nas pistas do sistema 
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aeroportuário brasileiro. Nesse sentido, soma-se a investidura estrangeira, o capital privado 

nacional e internacional, que tem interesse particular no território brasileiro. 

Pouco eficaz seria dizer que o uso do território não se define por interesses 

particulares e privatistas. De fato, é isso que sistematicamente ocorre. O território tem um 

valor corporativo que lhe é impregnante. 

Santos e Silveira (2001: 261) ao tratar da economia política do território 

referenciam-na a partir de seu uso, ou seja, o uso do território. Assim, os autores se reportam a 

esse uso do território a partir de seus instrumentos de utilização, como por exemplo os 

aeroportos. Nesse sentido, destacam que: "os sistemas de engenharia [...] constituem recursos 

públicos, cujo uso privatista autoriza dizer que um novo processo ganha corpo - o da 

privatização do território". 

Mesmo em decorrência do interesse da iniciativa privada nacional ou 

internacional pelos aeroportos brasileiros, não o temos como a privatização do território, pelo 

menos por enquanto. Ao tratarmos das concessões aeroportuárias estamos voluntariamente 

nos referindo ao uso do território pelos diferentes agentes econômicos, seja ele o capital 

empresarial, o capital externo, o Estado ou os concessionários privados. 

O uso que se faz, nesse momento, do território é um uso competitivo e, ao mesmo 

tempo, corporativo. O conteúdo das entrevistas realizadas com os diferentes diretores das 

companhias aéreas nos revela esse uso interessado e corporificado pelas empresas aéreas, pelo 

Estado, pelos concessionários. Mas é inegável que isso também nos leva a compreender que o 

sistema aeroportuário brasileiro vem se reorganizando na tentativa de adequar-se ao crescente 

uso cotidiano que se faz desses aeroportos, com know how e capital que o Estado afirma não 

ser capaz de mobilizar.  

Enfatizamos que na lei, as concessões se processam mediante a presença do 

Estado, sobretudo quando do final da outorga, mas na prática, a gestão é privada, os 

aeroportos passam a ser um negócio, um empreendimento mercantil, com a diferença de que 

esse patrimônio tem um limite à comercialização da iniciativa privada e esse é o diferencial 

do modelo adotado. Se para a iniciativa privada esse ativo concedido tem uma característica 

mercantil, para o Estado além de mercantil, o aeroporto concedido tem qualidade distintiva 

fundamental, é um bem público. 
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Não é tangencial que as companhias aéreas se deleitam com as concessões 

aeroportuárias, mesmo que estas lhe gerem maiores custos, estes serão oportunamente, 

repassados. Repassados a quem? Ao passageiro, óbvio! 

 O trabalho de campo e as entrevistas realizadas nos revelou tenazmente que o uso 

do território é realizado de forma circunstancial, mas as circunstâncias são definidas por 

aqueles que corporativamente fazem do território seus bens públicos, em que o uso privatista 

não apenas permite, mas também exige a privatização do território, conforme Santos e 

Silveira (2001: 261): "ganha mais quem é mais forte".  

No entanto, isso não significa dizer que a infraestrutura presente no território seja 

privada, nem mesmo que o território seja privado, o uso é privado e se faz por interesses 

corporativos. O que queremos enfatizar, mais uma vez é que, face à conjuntura que se 

estabelece nos últimos anos no setor aéreo brasileiro, principalmente, com a nova postura 

adotada pelo Governo, em relação, sobretudo às concessões aeroportuárias, o que se deve 

reter não é o fato dos aeroportos passarem a ser explorados pela iniciativa privada, mas sim de 

passarem a ter investimentos da iniciativa privada.  

Não se trata de um discurso neoliberal, muito menos de apreço a uma proposta 

privatizante, o que de fato não se aplica ao modelo assumido. Ainda que na prática esses 

complexos aeroportuários estejam se desenvolvendo baseados numa gestão privada, o que nos 

concerne é que o poder concedente passa a desenvolver hoje um modelo de concessão que, 

vale destacar, constitui-se pela mudança paradigmática em relação ao uso (exploração, 

investimentos, ampliação, modernização, atendimento às normas etc.) e a propriedade do bem 

público.  

A partir desse modelo de concessão o Estado deixa de assumir dois papéis 

contraditórios nesse sistema, quais sejam: o de poder concedente e, ao mesmo tempo, o de 

concessionário. Mais do que um jogo de palavras, é necessário compreender que os 

aeroportos brasileiros não foram cedidos, foram concedidos. 

A infraestrutura aeroportuária é o motor do setor aéreo brasileiro, sobretudo os 

aeroportos destacados na pesquisa, Guarulhos/Cumbica, Campinas, Congonhas, Santos 

Dumont, Galeão e Brasília não foram selecionados fortuitamente. Estes nos revelam que a 

dinâmica territorial está intrinsecamente associada aos interesses do capital, seja este da 

iniciativa privada enquanto empresas aéreas ou enquanto concessionários, daí destacar que na 

atualidade, a concorrência extrapola os limites desse jogo de rivalidade, pois para além da 
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disputa entre as companhias aéreas, estas cooperam para que a concorrência se dê também 

entre os aeroportos. 

É inegável atribuir a Guarulhos/Cumbica a parte substancial da representatividade 

do setor, nas diferentes escalas territoriais de atuação, mas invariavelmente as estratégias não 

são temporais apenas para as companhias aéreas, também as são para os aeroportos. 

Viracopos, juntamente com a acentuada atuação da AZUL vem empreendendo um 

movimento estratégico de aumento do volume de passageiros e de ações para atrair a 

operação de companhias aéreas estrangeiras. Não é surpreendente que esta empresa aérea 

tenha arrendado em 2014, seis Airbus A330, com os quais fará sua estreia no mercado 

internacional e que os voos tenham como origem o Aeroporto de Campinas, o que a curto 

prazo gerará concorrência com Guarulhos/Cumbica e também com o Galeão e Brasília, que 

realizam voos internacionais. 

Cada aeroporto exerce um poder sobre as companhias aéreas e vice-versa. Isso se 

dá porque, os aeroportos estão territorialmente localizados em pontos estratégicos que fazem 

com que as empresas aéreas utilizem-se de estratégias particulares em cada aeroporto. Não é 

casual fazer de Santos Dumont e Congonhas a principal ponte-aérea do país, estes aeroportos 

possuem elementos adjacentes que permitem explorá-los dessa forma, dentre esses elementos, 

sobrepõem-se o fato de estarem localizados nas duas principais cidades do país, ou seja, a 

ponte-aérea Rio-São Paulo é intrínseca a concentração populacional, a pujança econômica 

dessas duas metrópoles. Pouco provável seria obter o mesmo volume de passageiros se as 

empresas aéreas quisessem desenvolver essa ponte-aérea entre Viracopos e Brasília, por 

exemplo. 

No mercado doméstico esse confronto entre aeroportos é ainda maior, pois é nessa 

escala territorial que as companhias aéreas possuem uma margem de manobra maior. A escala 

nacional e regional permite as grandes empresas aéreas brasileiras sobrevoarem com mais 

"combustível" esse setor e alçarem voos mais longos o que faz com que as estratégias sejam 

disseminadas com um raio de atuação maior e mais impactante, já que as pequenas e médias 

empresas aéreas domésticas somam-se nesse cenário, auxiliando e perpetuando 

oportunamente a estrutura empresarial existente no setor aéreo brasileiro. 

De forma geral, o que se pode denotar, a partir da Coletânea de Mapas 01 (pag. 

188) apresentada de cada aeroporto considerando os voos que partem e que chegam e o 

volume da fluidez, é que há uma dinâmica multiescalar que se organiza em cada aeroporto 
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mediante as ações das companhias aéreas, ou seja, as malhas de voos das empresas aéreas, 

suas estratégias, a disponibilização da oferta e a intensificação da demanda estão relacionadas 

à especificidade de cada aeroporto que tem sua fluidez determinada em razão da sua 

localização no território brasileiro e de sua infraestrutura, mas que indubitavelmente se 

redefine em função das ações estratégicas que não mais confina nas empresas aéreas, agora 

também se readapta pelas ações resultantes das estratégias dos concessionários dos 

aeroportos. 

É nesse sentido que a dinâmica do capital integra-se a dinâmica territorial e nos 

impele a compreender como o setor do transporte aéreo brasileiro se recria em diferentes 

momentos e situações, isso define mais uma vez que a capilaridade das rotas aéreas das 

diferentes companhias aéreas está associada ao posicionamento territorial de cada aeroporto, 

mas também está relacionado à disponibilização de infraestrutura, o que responde em grande 

medida concorrer e competir em diferentes aeroportos e, consequentemente ampliar suas 

ligações territorialmente e aumentar seu poder de mercado, que em grande medida se dá pelas 

estratégias de cooperação. 

Não apenas as empresas aéreas exercem domínio sobre os aeroportos, estes 

também determinam um posicionamento empresarial sob as ações das empresas aéreas. 

Portanto, ainda que Guarulhos/Cumbica apresente o maior volume de passageiros, isso não 

significa que este aeroporto representa o de maior poder de mercado das empresas aéreas. 

Ainda que Brasília e/ou Viracopos/Campinas tenham o menor volume de passageiros em 

relação aos demais aeroportos supracitados, é preciso estar presente nesse aeroporto, como 

forma de estabelecer um domínio territorial, mesmo que menos acentuado. A estratégia é 

territorial, estar presente em cada aeroporto é o que torna o setor dinâmico em termos de 

concorrência e competitividade.  

Em outras palavras, não teria sentido operar nos principais aeroportos do país, se a 

malha de voos de uma determinada companhia aérea não fosse dinamicamente ativa a ponto 

de não apenas ligar os principais aeroportos do país, mas também manter uma conectividade 

com aeroportos menos adensados e que estão fora da região concentrada, mas que demandam 

a existência deste serviço, seja por meio de acordos com outras companhias aéreas que 

realizam esses voos como forma de alimentar os voos das empresas aéreas líderes, seja 

realizando voos diretamente com a marca da grande empresa aérea. 
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No entanto, a materialização dos fluxos só se dá mediante a existência dos 

aeroportos. Considerando a dinâmica territorial dos fluxos aéreos a partir da relação com as 

estratégias competitivas das empresas aéreas que buscam expandir suas malhas de voos e 

alcançar um maior market share, é imprescindível verificar como esses sistemas de 

movimento estão organizados no território de forma que permitem as empresas aéreas 

promover a fluidez territorial consoante com os seus interesses capitalistas. 

Deter esse poder territorial tem sido uma característica exclusiva da TAM, da 

GOL e da AZUL. O setor de transporte aéreo no Brasil, desde quando de fato a aviação 

comercial começou a se desenvolver no país se apresenta sistematicamente concentrado, seja 

na fase de amplo controle do Estado, com políticas restritivas, seja na fase de 

desregulamentação, na qual a concentração é realizada pelas três companhias aéreas 

destacadas. 

Essa concentração nos leva a compreender que embora cada empresa aérea tenha 

sido criada em momentos diferentes históricos, políticos e econômicos do Brasil, todas 

exercem lógicas de mercado muito próximas, lógicas que podem se resumir pela própria 

concorrência e competitividade dominantes no setor aéreo brasileiro. Em suma, inserem-se no 

mercado atuando numa escala regional, após certo crescimento passam a atuar numa escala 

mais ampla e, posteriormente desenvolvem estratégias que as projetam no mercado 

internacional, é essa a lógica dominante de reprodução capitalista, que tem nos processos de 

centralização e concentração do capital os pilares para a capitalização e desenvolvimento.  

Em síntese, o que nos leva a examinar o crescimento dessas empresas aéreas é 

identificar como suas ações se desenvolveram ao longo do tempo nas diferentes escalas, 

considerando a limitação de algumas ações no decorrer da trajetória de cada empresa aérea, 

bem como evidenciar que o discurso empresarial, a lógica dominante e estratégias 

desenvolvidas que ora estavam em consonância e permitiram/permitem a estas companhias 

aéreas alçarem voos mais longos; ora esses mesmos elementos constituem entraves entre o 

discurso e a prática.  

A concorrência e a competitividade estabelecidas nas diversas estratégias de 

mercado nos revelam que a dinâmica empresarial do setor de transporte aéreo brasileiro, que 

indiferente do discurso, da lógica dominante e das estratégias, visa um poder que não está 

restrito apenas as estratégias de eliminar um concorrente do mercado, mas sim fazer com que 

este concorrente se torne competidor, porque um confronto de mercado não se faz com um 

único competidor. Em outras palavras, a TAM, a GOL e a AZUL precisam uma da outra, pois 
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sozinhas não seriam capazes de se manterem no mercado, elas se servem tanto como 

parâmetro de comparação, como de suprimento uma da outra, buscando sempre defender suas 

posições de mercado, ainda que o monopólio, em algumas rotas, seja um céu de brigadeiro à 

lógica capitalista. 

Em resumo, essa escala/conexão que fazemos em nosso voo nos permite recuperar 

um elemento essencial a essa análise e que nos faz refletir como a dinamicidade do setor de 

transporte aéreo tem empreendido transformações cruciais ao desenvolvimento econômico 

brasileiro. Esse elemento que redunda toda nossa abordagem se refere a uma questão 

pertinente à dinâmica do capital e à dinâmica territorial, qual seja: a demanda gera oferta ou a 

oferta gera demanda? 

Essa questão nos revela que a oferta e a demanda se processam de forma 

endógena no setor e isso é um dos fatores cruciais para que a concorrência e a 

competitividade se realizem, mesmo quando promove a cooperação. A demanda existe onde 

há oferta, mas a oferta também é intrínseca a demanda, ou seja, o capital empresarial, ao 

mesmo tempo em que promove sua valorização onde a demanda se faz potencial, também é 

sujeito e precisa se submeter onde a demanda se faz presente, mesmo que, num primeiro 

momento, a oferta sujeita a demanda se faça como uma reserva de valor estratégica para se 

garantir determinado nicho do mercado.  

O que o ocorre no Brasil e que nos permite tecer essas considerações é que há 

uma demanda reprimida no país, seja porque o modal rodoviário ainda se faz presente com 

forte participação em algumas regiões, seja porque a oferta em determinadas localidades é 

defasada em razão da infraestrutura aeroportuária. 

No setor de transporte aéreo não há consenso sobre o fato de que oferta gera a 

demanda ou demanda gera a oferta. Embora, consideremos que esse processo é endógeno, 

ambos se perfazem, mas é inegável enfatizar o caso de Viracopos, em que além de ter se 

caracterizado por anos pela sua ociosidade, a oferta gerada pela companhia aérea AZUL 

estimulou uma demanda que era latente, mas que estava reprimida. E isso não ocorre somente 

em rotas com baixa fluidez ou em aeroportos subaproveitados, a concorrência e a 

competitividade se afloram ainda mais onde se tem um mercado com muita demanda e a 

oferta é reforçada pelo oponente.  

É essencial destacar que a demanda vem sendo estimulada pelo aumento do poder 

de comprar do brasileiro (AREDES, 2013), que ao viajar mais e utilizar o modal aéreo 

contribui para uma maior taxa de ocupação dos aviões e, isso consequentemente impulsiona 



355 

 

não somente uma nova oferta, como também faz com que se intensifique a frequência em 

rotas já exploradas, aumento do tamanho da aeronave e influi no interesse de outras 

companhias aéreas. Ainda que não seja um fator que consideremos expressivo, é importante 

salientar também que a diminuição do preço do bilhete aéreo no decorrer da última década 

contribuiu para esse aumento do uso do avião pelos brasileiros. 

Em suma, a aviação comercial cresce em média o dobro do crescimento do PIB. O 

Brasil, na última década, isso foi exceção a regra, a aviação cresceu 3 vezes mais que o PIB. 

O setor de transporte aéreo brasileiro é muito dinâmico e adaptativo, tem variáveis externas, 

extremamente suscetíveis a efeitos internos. Obviamente que a melhoria da infraestrutura 

aeroportuária a partir das concessões é um condicionante que, num cenário de perspectivas, 

contribuirá para aumentar a concorrência e a competitividade nas diferentes escalas territoriais 

de atuação. 

É inegável que a concorrência e a competitividade existem/existirão ainda que 

num mercado concentrado como é o brasileiro. Mesmo que estas empresas aéreas atuem de 

forma estratégica para a reprodução do capital empresarial, é incontestável que 

paulatinamente a expansão do setor aéreo doméstico e internacional esteve/está condicionada, 

em grande mediada, a atuação dessas grandes empresas aéreas, que pode ser visto pelo 

próprio aumento da capilaridade das malhas de voos da TAM, da GOL e da AZUL, já que 

como salientamos a lógica determinante da integração entre o capital e o território é a 

expansão do poder de atuação em diferentes escalas, isso (como destacamos ao longo do 

trabalho) gera além de reprodução do capital, ascender no mercado de forma preponderante, 

com elevação do market share, ou seja, promove além da captação de mais-valia, visibilidade 

de suas marcas no mercado mais amplo. 

A concorrência e a competitividade no setor de transporte aéreo nos mostraram 

que a cooperação é um fato indissociável dentro da lógica capitalista que rege o setor. Isso nos 

permite confirmar que as estratégias desenvolvidas pelas companhias aéreas, que fomentam a 

concorrência e a competitividade, combinam-se garantindo a valorização e a reprodução 

acelerada do capital das mesmas e, indubitavelmente possibilita a estas uma maior dinâmica 

territorial em diferentes escalas de atuação. 

Concomitantemente, as grandes empresas aéreas brasileiras que dominam 

determinados territórios, sobretudo naqueles onde estão localizados os aeroportos mais 

rentáveis à dinâmica capitalista, permite a estas aplicar suas estratégias de forma que suas 

áreas de atuação sejam reforçadas e amplificadas nas diferentes escalas, o que por sua vez, 
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limita a expansão de outras empresas aéreas menores, que dessa forma acabam por cumprir a 

função de alimentar os hubs das companhias aéreas líderes. Portanto, é evidente que as 

estratégias podem gerar tanto a concorrência e a competitividade quanto a cooperação entre 

empresas aéreas.  

O setor é dinâmico e essa dinâmica retroalimentou as transformações que ora se 

processaram como essenciais à maturação do setor; ora geraram apostasias às necessidades de 

políticas públicas, de interferência da ação estatal e/ou de desvencilhamentos às amarras do 

passado. O setor de transporte aéreo brasileiro revela que entre acertos e desacertos as asas da 

centralidade colocaram o país num cenário internacional profícuo aos céus conhecidos do 

Brasil. Até onde essas asas sobrevoarão dependerá de como esses céus se manterão límpidos 

ou nebulosos à malha das ações estratégicas do capital empresarial pela busca de poder 

territorial. 
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ANEXO 1. 

Tabela 1 – Anos, modelo, fabricante, quantidade e capacidade das aeronaves da companhia aérea 

TAM Linhas Aéreas (1991 - 2010) 

 

Anos Modelo Fabricante Quantidade Capacidade/Pax 

 

 

1991 

E110  

FK-27-MK200 

FK-27-MK500 

FK-27-MK600 

F100 

Embraer 

Fokker 

Fokker 

Fokker 

Fokker 

5 

1 

4 

3 

4 

15 

48 

48 

48 

108 

Total 17 891 

 

 

1992 

E110 

FK-27-MK200 

FK-27-MK500 

FK-27-MK600 

F100 

Embraer 

Fokker 

Fokker 

Fokker 

Fokker 

5 

1 

4 

3 

8 

15 

48 

48 

48 

108 

Total  21 1.323 

 

 

1993 

E110 

FK-27-MK200 

FK-27-MK500 

FK-27-MK600 

F100 

Embraer 

Fokker 

Fokker 

Fokker 

Fokker 

4 

1 

4 

3 

12 

15 

48 

48 

48 

108 

Total 26 1.707 

 

 

1994 

E110 

FK-27-MK200 

FK-27-MK500 

FK-27-MK600 

F100 

Embraer 

Fokker 

Fokker 

Fokker 

Fokker 

4 

1 

4 

2 

15 

15 

48 

48 

48 

108 

Total 26 2.031 

 

 

1995 

E110 

FK-50 

FK-27-MK500 

FK-27-MK600 

F100 

Embraer 

Fokker 

Fokker 

Fokker 

Fokker 

1 

5 

4 

3 

20 

14 

50 

48 

48 

108 

Total 33 2.746 

 FK-50 Fokker 7 48 
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1996 FK-27-MK500 

FK-27-MK600 

F100 

Fokker 

Fokker 

Fokker 

4 

3 

28 

48 

48 

108 

Total 42 3.696 

 

1997 

FK-50 

FK-27-MK-600 

F100 

Fokker 

Fokker 

Fokker 

9 

5 

30 

48 

48 

108 

Total 44 3.912 

 

1998 

FK-50 

FK-27-MK-600 

FK100 

Fokker 

Fokker 

Fokker 

9 

5 

33 

48 

48 

108 

Total 47 4.236 

 

1999 

FK-50 

FK-27-MK-600 

F100 

Fokker 

Fokker 

Fokker 

9 

5 

33 

48 

48 

108 

Total 47 4.236 

 

 

2000 

FK-50 

FK10 

A319 

C208 

Fokker 

Fokker 

Airbus 

Cessna 

7 

39 

6 

35 

48 

108 

122 

12 

Total 87 5.700 

 

 

2001 

A330 

A320 

A319 

FK10 

Airbus 

Airbus 

Airbus 

Fokker 

7 

21 

6 

50 

225 

150 

122 

108 

Total  84 10.857 

 

 

2002 

A330 

A320 

A319 

FK10 

Airbus 

Airbus 

Airbus 

Fokker 

9 

31 

13 

48 

225 

150 

122 

108 

Total 101 13.445 

 

 

2003 

A330 

A320 

A319 

FK10 

Airbus 

Airbus 

Airbus 

Fokker 

7 

31 

13 

38 

225 

162 

138 

108 

Total 89 12.495 
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2004 

A330 

A320 

A319 

FK10 

Airbus 

Airbus 

Airbus 

Fokker 

5 

31 

13 

29 

208 

162 

138 

108 

Total  78 10.016 

 

 

2005 

A330 

A320 

A319 

FK10 

Airbus 

Airbus 

Airbus 

Fokker 

7 

33 

13 

25 

208 

162 

138 

108 

Total 78 11.296 

 

 

2006 

A330 

A320 

A319 

FK10 

Airbus 

Airbus 

Airbus 

Fokker 

10 

51 

14 

21 

208 

162 

138 

108 

Total  96 14.545 

 

 

 

2007 

A340 

A330 

A321 

A320 

A319 

FK10 

MD11 

Airbus 

Airbus 

Airbus 

Airbus 

Airbus 

Fokker 

Douglas 

2 

12 

3 

70 

15 

10 

3 

267 

225 

220 

162 

132 

108 

285 

Total  115 19.149 

 

 

 

2008 

A340 

A330 

A321 

A320 

A319 

B767 

B777 

Airbus 

Airbus 

Airbus 

Airbus 

Airbus 

Boeing 

Boeing 

2 

15 

3 

81 

20 

3 

3 

267 

223 

220 

174 

144 

205 

362 

Total  127 23.214 

2009 A319 

A320 

A321 

A330 

A340 

Airbus 

Airbus 

Airbus 

Airbus 

Airbus 

21 

81 

5 

16 

2 

144 

174 

220 

223 

267 
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767-300 

777-200ER 

Boeing 

Boeing 

3 

4 

205 

362 

Total  132 24.900 

 

 

 

2010 

A319 

A320 

A321 

A330 

A340 

767-300 

777-200ER 

Airbus 

Airbus 

Airbus 

Airbus 

Airbus 

Boeing 

Boeing 

26 

86 

7 

18 

2 

3 

4 

144 

174 

220 

223 

267 

205 

362 

Total 146 26.859 

Fonte: Anuários Estatísticos (Anac), vários anos. Elaboração: Camilo Pereira, 2011. 
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