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RESUMO 

 

O presente trabalho visa analisar os desafios do novo mercado de voos long-haul low-cost1 e 

como superá-los. Realizar voos transatlânticos com um modelo de baixo custo e baixa tarifa 

não é novidade: o britânico Freddie Laker foi o primeiro a tentá-lo, em 1977, com sua 

companhia aérea, SkyTrain, mas não conseguiu torná-lo lucrativo (WILD, 2014). No entanto, 

com a criação de aeronaves mais eficientes e com os desdobramentos do mercado nos últimos 

anos, o modelo pode finalmente se consolidar e prosperar (SKAPINKER, 2014).  

Companhias aéreas do sudeste asiático já dão exemplos de como torná-lo viável e empresas 

europeias começam a testá-lo no ocidente (WILD, 2014). Ainda que comecem a surgir 

modelos e perspectivas, especialistas apontam diversos desafios operacionais e econômicos a 

serem enfrentados. Skapinker (2014) sinaliza que as características básicas do modelo low-

cost em curta distância são dificilmente replicáveis em rotas de longo-curso, uma vez que, 

nesse segundo contexto, há necessidade de oferecer alimentação a bordo, é mais difícil 

realizar um turnaround2 da aeronave de forma rápida, a tripulação não consegue fazer mais de 

um voo no mesmo dia e os custos de combustível ainda são um desafio, mesmo com os 

modelos de aeronave mais recentes.   

Com base em dados secundários e em uma pesquisa primária, esse trabalha visou responder 

como superar esses desafios e quais características de mercado tornariam o modelo aplicável 

no Brasil. Conduziu-se entrevistas com gestores de companhias aéreas e um consultor 

estratégico a fim de explorar as possibilidades de solução para as principais lacunas 

identificadas pela base teórica. 

Constatou-se que, na verdade, o modelo low-cost tradicional se quer existe no Brasil; portanto, 

o que existiria seria um modelo híbrido, alternativo, para a ampliação e democratização do 

mercado de voos internacionais de longa-distância. Os principais elementos seriam a 

utilização de aeroportos de conexão internacional alternativos, como o de Brasília, Confins, 

Galeão e Viracopos – desde que eles viabilizassem conexões e turnarounds eficientes –; além 

                                                 
1 Long-haul Low-cost = Conceito amplamente utilizado na literatura; tradução: “Longa-distância Baixo-custo”. 
2 Turnaround = O processo de inversão da operação do vôo. Inicia-se quando uma aeronave que acabou de 
chegar ao aeroporto de destino começa a ser descarregada e finaliza-se quando ela está pronto para a decolagem. 
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da simplificação do serviço de bordo oferecido e da utilização de uma monofrota eficiente em 

consumo de combustível. 

Apesar das limitações da pesquisa, quanto ao número de respondentes, diversificação de 

empresas e acesso a representantes de infraestrutura aeroportuária, identificou-se 

oportunidades para novas pesquisas. Além de pesquisar métodos, tecnológicos ou de gestão, 

para a minimização dos custos de combustível, seria relevante analisar a viabilidade de 

diminuir o tempo de deslocamento das aeronaves, com aumento de velocidade ou com voos 

espaciais. Isso traria a dinâmica dos voos intercontinentais para mais próximo dos atuais voos 

de curta distância, possivelmente viabilizando a aplicação do modelo low-cost em sua 

essência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: aviação; baixo-custo; voos de longa distância; estratégia de operações. 
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ABSTRACT 

 

The present academic work aims at analyzing the challenges of the new market of long-haul 

low-cost flights, and how to surpass them. To develop transatlantic flights under a low-cost 

low-fare perspective is not something new: the British Freddie Laker was the first to try it, in 

1977, with his SkyTrain airline, but he couldn’t make it profitable (WILD, 2014). 

Nevertheless, with the creation of more efficient aircrafts and with the market developments 

over the past years, this model can finally succeed and be consolidated (SKAPINKER, 2014). 

Airlines from Southeast Asia have already given some examples of how to turn it feasible and 

European airlines start to test it in the western world (WILD, 2014). Although it starts to 

emerge models and perspectives, specialists point to several operating and economic 

challenges that must be faced. Skapinker (2014) highlights that the basic characteristics of the 

low-cost model from short-haul markets are hardly replicable in long-haul routes, since that in 

this second context, there’s the necessity of offering food onboard, it’s more difficult to 

perform a quick turnaround of the aircraft, the cabin crew can’t flight every day and fuel costs 

are still a big challenge, even with the new aircraft models. 

Based on secondary data and on a primary research, this academic work aimed at answering 

on how to surpass these challenges and which market aspects would make the model 

applicable in Brazil. Interviews with airline managers and a strategic managing consultant 

were performed, in order to explore possibilities to solve the main gaps that were identified in 

the theoretical base. 

It was noticed that, actually, the traditional low-cost model doesn’t even exists in Brazil; 

therefore, what would exist is a hybrid model to amplify and democratize the international 

long-haul market.  The main elements would be the usage of alternative airports for 

international connections, such as the airports from Brasilia, Confins, Galeão and Viracopos – 

but only if they were able to provide efficient flight connections and aircraft turnarounds -; 

and moreover, the simplification of the catering offer and the usage of a fuel-efficient single 

fleet. 

Apart from the limitations of the primary research, regarding the number of respondents, the 

diversification of enterprises and the access to airport infrastructure representatives, it was 
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possible to identify opportunities for new research developments. Despite searching for 

managing or technological methods of minimizing fuel costs, it would be also relevant to 

analyze the feasibility of diminishing the flight times, by increasing the average speed of the 

aircrafts or by developing spaceflights. This would bring the dynamic of the intercontinental 

flights closer to the one of the current short-haul flights, possibly turning feasible the 

application of the low-cost model in its essence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: aviation; low-cost; long-haul flights; operations strategy. 
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1. INTRODUÇÃO 

O modelo low-cost trouxe diversas mudanças para a indústria da aviação mundial. Ele 

conseguiu se consolidar nas rotas de curta-distância, com custos até 60% inferiores aos das 

companhias tradicionais, mas precisa expandir seu poder de atuação para viabilizar o contínuo 

crescimento do seu potencial lucrativo em um mercado cada vez mais competitivo (Morrell, 

2008). O modelo tornou-se dominante na Europa, mas há sinais de fraqueza na sua 

capacidade de crescimento em um mercado cada vez mais saturado, a beira do limite de cortes 

de custos. Dessa forma, as companhias aéreas de baixo-custo (LCCs2) se veem forçadas a 

utilizar de novas estratégias de negócio para crescer (DE WIT e ZUIDBERG, 2012). 

Buscar uma forma de adaptar o modelo low-cost para rotas de longa-distância tem sido uma 

real vontade de mercado nas últimas décadas, mas só nos dias de hoje esse modelo demonstra 

maiores chances de dar certo. O modelo não havia conseguido se estabelecer nesse novo 

mercado simplesmente porquê as características que o tornam vitorioso nas operações de 

curta-distância não são facilmente replicáveis em rotas intercontinentais – como descarregar o 

avião e fazê-lo retornar ao ar em pouco tempo, por exemplo. No entanto, as novas tecnologias 

de consumo de combustível disponíveis em aeronaves como o Boeing 787 e o Airbus A350 

sinalizaram uma maior possibilidade de torná-lo realidade em voos longos (JONES e WALL, 

2014). 

Apesar de o estágio de desenvolvimento desse novo modelo de negócio ainda ser primário, há 

companhias que vêm obtendo sucesso e apostando massivamente nele pela Ásia, onde há em 

torno de 45 LCCs e o número de aeronaves encomendadas já é maior do que o de aeronaves 

em operação (Financial Times, 2013). A principal delas, Air Asia X, vem abrindo caminhos 

ao criar modelos para um setor que, segundo seu presidente, Azran Osman-Rani (2013) ainda 

está em sua infância. A empresa se baseia em um modelo de conectividade, o que contradiz as 

teorias básicas do modelo low-cost de voos ponto a ponto (MORRELL, 2008). 

Ao firmar parcerias com o aeroporto de Kuala Lumpur, a empresa viabilizou conexões 

rápidas e eficientes entre seus voos de curta-distância e os de longa, graças a um novo 

terminal projetado com esse intuito. O projeto previu que 50% dos passageiros que ali 

transitassem seriam passageiros em conexão. Isso viabilizou um maior abastecimento das 

rotas de longa-distância, o que garante que elas estejam com altos índices de ocupação, os 

                                                 
2 LCCs = Low-Cost Carriers 
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quais são essenciais para a sobrevivência de um modelo low-cost (CAPA, 2014). A 

companhia também se beneficia da localização geográfica do seu hub, posicionado no centro 

de um mercado potencial de aproximadamente 600 milhões de passageiros (Financial Times, 

2013). 

No entanto, esse modelo de conectividade e posição geográfica não tem sido um impedimento 

para outras companhias de baixo-custo e longa-distância se desenvolverem na Ásia-Pacífico. 

A companhia Jetstar International, da Austrália, tem se baseado no seu mercado local de baixa 

tarifa para o abastecimento de seus voos de longo-curso, assim como outras empresas que 

estão na margem dessa região (CAPA, 2014). 

Sabendo-se que trata-se de um mercado pouco estruturado e com poucas respostas a 

problemas de estratégia e modelo de negócio, o presente trabalho visa responder a seguinte 

pergunta de pesquisa: “Quais são os desafios da aplicação de um modelo low-cost low-fare 

em rotas aéreas de longa-distância no mercado brasileiro?”.  

Identificar os principais desafios desse novo mercado e as possíveis soluções a eles, visando 

permitir com que um modelo de negócio viável e saudável se difunda, é o objetivo desse 

trabalho. 
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2. BASE TEÓRICA 

2.1.Início da aviação estratégica 

O mercado de aviação surgiu no início do século XX, muito próximo à criação do avião. 

Desde o seu principio, o setor se viu sob forte influência e suporte governamental. Por se 

tratar de uma atividade que envolve concessões públicas, a interferência era inevitável, e as 

estratégias adotadas pelas companhias refletiam isso. No meio do século XX, as tarifas aéreas 

e as rotas a serem voadas por cada companhia eram definidas pelos governos em quase todos 

os países do mundo. As estratégias operacionais não precisavam ser, portanto, tão sofisticadas, 

visto que a concorrência era quase inexistente. No entanto, em outubro de 1978, a 

competitividade no setor seria finalmente instaurada, a partir do momento em que o governo 

de Jimmy Carter, nos EUA, conseguiria aprovação legislativa para a desregulamentação do 

setor. A partir daí as companhias aéreas tradicionais teriam que adaptar seus modelos para 

sobreviver à competição que surgia das companhias de baixo-custo, que ali enxergavam uma 

grande oportunidade (LIMA, 2014). 

2.2. O modelo low-cost vs. o modelo convencional. 

A primeira companhia puramente low-cost de que se tem notícia foi a Southwest, do Texas; 

no entanto, o modelo se desenvolveu na indústria principalmente ao longo da década de 

1990/2000, na Europa e nos EUA, focado em rotas de curta-distância. Nesse tipo de rota 

havia diversas características de produto que os consumidores estariam dispostos a abrir mão 

em troca de tarifas mais baixas, ou seja, havia demanda mesmo para um produto que tivesse 

sofrido um corte massivo de recursos. Isso viabilizou a redução de custos para as companhias 

em aproximadamente 50% (FRANCIS et al, 2007). Por outro lado, apesar do produto ofertado 

ser passível de cortes, as principais formas de se cortar custos no modelo de linhas aéreas de 

baixo-custo não são com relação ao catering oferecido, mas sim puramente operacionais, 

relacionadas à forma de se lidar com os custos operacionais. Ela são: através do fechamento 

de contratos de hedge para as tarifas futuras de combustível; por meio da padronização da 

frota, utilizando-se o menor número de modelos de aeronave possível; e com a utilização de 

aeroportos alternativos onde as tarifas são mais baixas (GRABIANOWSKI, 2009). No 

entanto, é válido lembrar que não há uma estratégia low-cost única e uniforme (PELS, 2008), 

o que faz com que as companhias desse tipo sejam tão únicas e inovadoras. 
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Dada a existência de diversos modelos low-cost, Francis et al (2006) organizam essa 

pluralidade de estratégias em cinco categorias diferentes: 

1. Southwest copy-cats: Essa categoria abrange todas as empresas que, da mesma forma 

que a pioneira norte-americana Southwest, “foram organizadas do ‘zero’ ou foram 

remodeladas por empreendedores independentes” (p. 85, tradução nossa).  Esse tipo de 

companhia diminuiu seus custos principalmente com a oferta de voos ponto a ponto, 

utilização de um modelo único de aeronave e utilização intensa dos equipamentos. 

Fazem parte desta categoria companhias como easyJet, Ryanair e a própria Southwest. 

2. Subsidiaries: Entram nessa categoria aquelas companhias que surgiram como 

subsidiárias de companhias grandes e tradicionais, como resposta à entrada de alguma 

southwest copy-cat, ou simplesmente para ganhar participação no mercado de baixa 

tarifa. Essas companhias costumam se assimilar ao modelo das southwest copy-cats, 

mas podem apresentar menores vantagens dependendo dos ativos herdados da sua 

“empresa-mãe”. São exemplos: Ted by United, Song by Delta e Tiger Air by 

Singapore Airlines. 

3. Cost cutters: Nesse tipo estão as companhias tradicionais que começaram a incluir 

elementos low-cost na sua estratégia de negócio. Normalmente o fazem com a redução 

da oferta de alimentos gratuitos a bordo, padronização de frota e oferta de tarifas 

promocionais para voos só de ida (one way). Uma característica que costuma 

continuar intacta, no entanto, é a estratégia de malha, que continua baseada em voos 

com conexão (modelo hub-and-spoke, detalhado adiante). 

4. Diversified charter carriers: Nessa categoria estão subsidiárias de companhias charter 

(de voos não regulares, “sob encomenda”) que surgem para oferecer frequências low-

cost regulares. Elas costumam imitar as southwest copy-cats, e aproveitam a vantagem 

de nascerem de um tipo de empresa que já é considerada como a que tem os menores 

custos operacionais da indústria, segundo Doganis3 (2001, apud, FRANCIS et al, 2006, 

p.85). 

5. State subsidized competing on price: Esse tipo de companhia não apresenta 

necessariamente características low-cost, mas tem seus custos subsidiados pelo 

governo de seu país de origem. Elas são parte de uma estratégia política de 
                                                 
3 DOGANIS, R., The Airline Business in the 21st Century, London: Routledge, 2001 



16 
 

desenvolver o turismo de um determinado país, ou de transformar um determinado 

aeroporto como um forte centro de conexões. A Emirates é um exemplo dessa 

categoria – uma companhia que oferece um produto de qualidade superior, mas que 

suspeita-se receber subsídios do governo dos Emirados Árabes Unidos, segundo artigo 

do jornal “O Estado de São Paulo”, de 27 de abril de 2015. 

Apesar de haver cinco tipos de LCCs, o principal objeto de estudo e comparação utilizado 

será o modelo das southwest copy-cats, dado que este é o modelo pioneiro e comumente 

associado ao termo “low-cost” pelos profissionais da industria. O quadro 1 sumariza as 

principais fontes de corte de custos desse tipo de companhia low-cost, em comparação com as 

companhias tradicionais, e a representatividade dessas economias no custo operacional total. 

Economia de Custo         
Vantagem 
Low-cost 

Índice de 
Custo 

Custo total agendado por passageiro       100 

Maior densidade de assentos       -16 84 

Maior utilização das aeronaves     -2 82 

Menores salários/despesas da tripulação     -3 79 

Uso de aeroportos secundários     -4 75 

Terceirização da manutenção/ modelo único de aeronave -2 73 

Minimização dos custos das estações e terceirização de handling* -7 66 

Eliminação de serviço de bordo gratuito/ menor oferta de serviços -5 61 

Eliminação de comissão a agentes/ terceiros   -8 55 

Redução dos custos de venda/reserva     -3 52 

Menores custos administrativos     -3 49 

*manipulação de bagagens           

 
Quadro 1: Vantagem de custos das companhias aéreas low-cost.  

Fonte: DOGANIS4 (2006, apud, PELS, 2008, p. 72 – Tradução Nossa). 

A partir de um custo-base por passageiro de uma companhia convencional (valor hipotético: 

100 unidades monetárias), o quadro 1 aponta as economias que as LCCs conseguem obter, em 

cada um dos parâmetros de custos operacionais. Com uma maior densidade de assentos, por 

exemplo, as LCCs conseguem economizar 16% do custo total estimado tradicionalmente. 

Nota-se que os principais pontos de economia são: a maior densidade de assentos a falta de 

necessidade de pagar agentes (comissão) e a minimização dos custos de handling. 

                                                 
4 DOGANIS, R. The Airline Business, New York: Routledge, 2006 



17 
 

Por outro lado, do ponto de vista estratégico, devemos ter em mente que as companhias low-

cost são companhias com frequências regulares, e que consequentemente precisam planejar 

uma malha que viabilize economias operacionais, visando a maior receita possível. A 

estratégia de rede operacional (“network strategy”), portanto, é de suma importância para 

todas as companhias aéreas regulares, e será foco de estudo. 

Enquanto as companhias convencionais costumam adotar o modelo hub-and-spoke (“centro e 

raio”), as LCCs costumam voar rotas ‘ponto-a-ponto’ (PELS, 2008). 

No modelo convencional, a companhia escolhe um ou mais hubs (centros operacionais) entre 

os quais haverá uma maior frequência de voos, dada uma maior demanda entre essas cidades 

e, consequentemente, uma maior disposição a pagar. Uma vez que há um correlação negativa 

entre taxas de ocupação e custo por assento, as companhias buscam preencher os possíveis 

espaços vazios com passageiros em conexão, de outros mercados menores, que pagam tarifas 

promocionais. Esse modelo exige duas condições: uma extensa gestão de receitas (revenue/ 

yield management), para lidar com os diferentes perfis tarifários; e gestão do tempo, para que 

o tempo das conexões sejam razoavelmente curto (PELS, 2008), 

No modelo low-cost é justamente a questão da gestão do tempo que está em jogo. As 

companhias optam por trajetos ‘ponto-a-ponto’, evitando custos de conexão e minimizando o 

tempo em solo das aeronaves. Por estarem mais propícias a adotar esse modelo de negócio, 

Pels (2008) constata que as companhias de baixo-custo são as competidoras mais fortes em 

rotas de curta-distância. Por outro lado, ele nota que em rotas de longa-distância a competição 

com as companhias convencionais deve ser intensa. 

2.3.Baixo-custo em rotas de longa-distância: o que já se sabe. 

O modelo low-cost conseguiu se estabelecer e influenciar as operadoras tradicionais a se 

adaptarem. Hoje seus dois principais precursores na Europa – easyjet e ryanair – já detêm 40% 

daquele mercado (Financial Times, 13/11/2013). A questão que se propõe agora na literatura é 

se o modelo poderá se expandir para a indústria da aviação como um todo, atingindo os voos 

de longa-distância. 

Francis et al (2007) definem rotas de longo-curso como qualquer rota que não pode ser 

operada por um A320 ou B737 não convertidos – as “mulas” do modelo low-cost até a 

presente data – o que significa, efetivamente, voos com duração de seis horas ou mais. 
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Podemos considerar, portanto, que rotas de curta/média-distância são aquelas que diferem 

disto. 

A primeira barreira para que esse modelo se estabeleça em rotas de longa-distância é o custo 

do combustível. Esses voos de mais de seis horas são de custos mais elevados pelo simples 

fato de consumirem mais combustível (Grabianowski, 2009), os quais representam em média 

35% de todos os custos operacionais da indústria (Martín, 2012). De acordo com reportagem 

publicada em 17 de Janeiro de 2014 no periódico The Economist, há apenas três maneiras de 

superar os custos de combustível em rotas de longa-distância: incrementando a receita ao 

adicionar uma classe executiva, a qual não será compatível com o produto low-cost que você 

se dispõe a oferecer; incrementando a receita ao aumentar a densidade de passageiros ao 

máximo possível, o que pode não funcionar em todos os mercados; ou apostando em aviões 

ultra eficientes, como os modelos B787 e A350 que estão entrando em operação atualmente – 

caminho com o qual a nova precursora do modelo no ocidente, a Norwegian Air Shuttel, 

resolveu apostar.  

Morrell (2008) sintetizou de forma clara os pontos onde há potencial de corte real de custos 

operacionais nas companhias. Pode-se cortar custos ao realizar um turnaround5 rápido da 

aeronave, ao eliminar “frescuras”6 a bordo, ao operar voos ‘ponto-a-ponto’, ao aumentar a 

ocupação e a produtividade dos voos, e ao diminuir os custos de input7 das rotas. 

As LCCs recriaram o turnaround nas rotas de curta-distância. O processo de embarque pode 

começar antes mesmo de a aeronave pousar no aeroporto. Os agentes de aeroporto começam a 

conferir os bilhetes e posicionar os passageiros em fila no portão de embarque, de forma que 

quando o embarque seja autorizado todos possam ir em um fluxo contínuo ao avião. Como 

normalmente não há serviço de bordo, costuma haver menos lixo a ser recolhido entre um voo 

e outro; também não há bagagens despachadas inclusas, o que diminui o tempo de manuseio 

de solo (ground handling). Esses fatos contribuem com que o desembarque e o novo 

embarque ocorram em menor tempo. Esse ponto é um desafio nas rotas de longo-curso, na 

medida em que os procedimentos de embarque internacional são mais complexos, 

dificilmente os passageiros não terão bagagens despachadas – uma vez que as viagens 

costumam ser mais longas – e a tripulação precisa ser trocada entre um voo e outro para haver 

                                                 
5 Turnaround = O processo de inversão da operação do voo. Inicia-se quando uma aeronave que acabou de 
chegar ao aeroporto de destino começa a ser descarregada e finaliza-se quando ela está pronto para a decolagem. 
6 Conceito “no frills” na literatura internacional. 
7 Custos de input = Custos de entrada do modelo. 
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períodos de descanso. Em voos curtos também não há necessidade de oferecer comida a bordo 

e o consumidor aceita um menor espaço entre as poltronas; no entanto, em voos longos a 

tolerância a essas questões diminuem ou até mesmo desaparecem. O modelo de voos ‘ponto-

a-ponto’ funciona, em suma, em mercados onde a aeronave pode ser utilizada massivamente 

ao longo da sua jornada de operação (das 6:00 às 23:00, todos os dias); fato este dificultado 

em rotas de longa-distância devido às questões de fuso-horário, jornada de trabalho da 

tripulação e tempo de voo (MORRELL, 2008). 

Com relação aos custos de input, nota-se que as novas entrantes do mercado de baixo-custo 

costumam se beneficiar de preços reduzidos na compra de aeronaves, além de salários mais 

baixos, graças à possibilidade de operar com uma tripulação menos experiente e em menor 

número. Todos esses custos puderam valer por uma redução de 43% dos custos de uma LCC 

em comparação com os de uma companhia tradicional (BINGGELI & POMPEO, 2002). No 

entanto, estudos apontam que em uma operação de longa-distância essa redução seria de no 

máximo 20% (FRANCIS et al, 2007). 

Com uma baixa redução de custo, haveria uma baixa redução de tarifa que não atrairia os 

consumidores da mesma forma que o faz em voos de curta-distância. “LCCs demonstraram 

que as viagens aéreas de curta-distância se tratam de uma commodity, onde o produtor de 

menor custo vence” (SLEATH, 2014; tradução nossa), mas essa realidade não é 

necessariamente replicada em voos de longa-distância. 

No entanto, o mercado asiático vem apresentando um grande crescimento no sentido desse 

novo modelo de negócio. Trata-se de um caso especial, uma vez que a classe média por lá está 

se expandindo rapidamente e há uma grande demanda para voar (SKAPINKER, 2014). É a 

chamada classe trabalhadora imigrante8 que está em ascensão na região e é extremamente 

sensível a preço, estando disposta a se submeter a condições de voo mais simples para poder 

voar (The Economist, 17/01/2014). Uma das precursoras do modelo na região, a companhia 

Air Asia X, apresenta um modelo estratégico que pode possivelmente tornar-se referência. 

A companhia se baseia em um modelo de conectividade, ao basear suas operações no 

Aeroporto Internacional de Kuala Lumpur, na Malásia. A empresa consegue realizar conexões 

eficientes entre os seus voos de curta e os de longa-distância graças a um novo terminal 

projetado em conjunto com a administração do aeroporto com esse intuito, o terminal 2 

                                                 
8 Migrant worker class. 
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(KLIA2). O projeto previu que 50% dos passageiros que ali transitassem seriam passageiros 

em conexão. Isso viabilizou um maior abastecimento das rotas de longa-distância, o que 

garante que elas estejam com altos índices de ocupação, os quais são essenciais para a 

sobrevivência de um modelo low-cost. A companhia vem aumentando o percentual de 

passageiros da rotas de longa-distância provenientes de seus outros voos ano a ano, atingindo 

na primeira metade de 2014 o percentual de 47%, sendo 31% de seus voos de curta-distância 

e 16% de outros voos longos. (Center for Asia Pacific Aviation - CAPA, 2014).  A companhia 

almeja, inclusive, aumentar a participação desse último grupo, uma vez que ela se beneficia 

da localização geográfica do seu hub, posicionado no centro de um mercado potencial de 

aproximadamente 600 milhões de passageiros a uma distância de 6 a 9 horas dos principais 

centros de demanda do continente (Financial Times, 13/11/2013). 

Sabendo-se das dificuldades do modelo nas circunstâncias propostas, o desafio apresentado é, 

portanto, encontrar soluções para a superação dos mesmos, para sua réplica no mercado 

brasileiro, à luz dos casos bem sucedidos dos novos mercados precursores, onde se instalam 

os primeiros entrantes. 
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3. METODOLOGIA 

Segundo LAKATOS e MARCONI9  (2001, apud, CORONA, 2004), a metodologia visa 

viabilizar a construção de um conhecimento científico apropriado sobre o tema, que nada 

mais é do que uma tentativa racional de evidenciar fatos correlacionados com o objetivo de 

produzir o entendimento de fenômenos reais. 

O presente trabalho tem como abordagem principal a forma qualitativa, dada a natureza do 

problema de pesquisa. No sentido de abordagem específica, optou-se por entrevistas em 

profundidade (primária/ exploratória) e pela coleta de dados secundários (literatura científica 

atual e fatos práticos da indústria da aviação). 

Em relação aos dados secundários (base teórica), foram analisados os trabalhos já 

desenvolvidos sobre o tema e as novas perspectivas que surgem dia após dia. Apesar de o 

tempo dos processos produtivos e de desenvolvimento de novas tecnologias – que a atividade 

aeronáutica exige – refletir no timing10 de concepção de novas estratégias de negócio na 

indústria, novas análises surgem todos os meses nas principais mídias internacionais. 

Já a pesquisa primária foi desenvolvida por meio de entrevistas com gestores de companhias 

aéreas e um consultor estratégico. A amostra foi selecionada com base na experiência de cada 

entrevistado para com o assunto. Partiu-se do pressuposto de que seria interessante ter tanto a 

visão de executivos – que vivem o dia-a-dia das companhias e tem um conhecimento bastante 

prático –, quanto a de um consultor – que conhece diversos modelos de companhias, mas 

mantêm-se em um patamar mais estratégico e teórico. As duas visões, provenientes de 

indivíduos com um histórico profissional bastante rico, trariam ao trabalho informações e 

conceitos suficientemente relevantes para o estabelecimento de conclusões. 

A primeira entrevista conduzida foi com um experiente consultor estratégico em aviação. O 

consultor já participou de diversos projetos na indústria e vivenciou toda a recente evolução 

da aviação civil brasileira: a falência de antigas companhias super tradicionais (Varig, Vasp, 

Transbrasil), a transição de um modelo regional para um modelo internacional convencional 

por parte da TAM, o surgimento da primeira iniciativa low-cost no Brasil (Gol) e a entrada de 

novos players com seus modelos particulares (Azul, Avianca Brasil). 

                                                 
9 LAKATOS, E. M. e MARCONI. M. A. “Fundamentos de Metodologia Científica”. 4ª edição. São Paulo: 

Atlas, 2001. 
10 Tempo. 
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O segundo entrevistado foi o ex-presidente (atual membro do conselho) de uma companhia 

aérea brasileira. O executivo contou com 27 anos de experiência no varejo (1981 a 2008), mas 

dedicou seus últimos 7 anos à aviação civil. Ele considerou que sua visão seria mais 

comercial, com falta de dados concretos. Por outro lado, sua visão foi considerada muito 

relevante, na medida em que consideramos sua larga experiência e seu nível de carreira 

corporativa (CEO).  

O terceiro entrevistado, por sua vez, foi um profissional com 17 anos de experiência na 

aviação civil – em empresa multinacional (fornecedora de turbinas), companhia aérea 

comercial, executiva e associações especializadas. Nesse caso, a entrevista teve como objetivo 

principal complementar as percepções do segundo entrevistado com dados mais técnicos, 

dado que ele é especialista em operações. Buscou-se compreender a dinâmica da concorrência 

aeroportuária com a privatização de aeroportos estratégicos no Brasil – se é que ela existirá – 

e quais são as principais práticas adotadas pelas companhias para economizar combustível 

(principal gasto operacional da indústria). 

As entrevistas foram conduzidas no mês de Maio de 2015 e visaram, portanto, coletar  

insights11 do mercado brasileiro a fim de responder as principais lacunas deixadas pela base 

teórica: 

� Dado que operações de longa-distância normalmente necessitam da demanda de 

passageiros em conexão, como podemos utilizar o modelo low-cost em uma estratégia 

de rede hub-and-spoke? 

� Como lidar com os altos custos de combustível? 

� Como formular um serviço de bordo barato que atenda as necessidades da operação? 

� Como lidar com um mercado que é menos sensível a preço? 

Como forma de apoio às entrevistas, utilizou-se um roteiro de perguntas norteadoras, 

adaptado para cada tipo de entrevistado (Apêndices I e II). Dessa forma, o tema pôde ser 

abordado de forma direcionada, mas os entrevistados tiveram autonomia para contribuir sob o 

ponto de vista que considerassem mais relevante; ou seja, optou-se por um método positivista, 

                                                 
11 Percepções. 
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com “equivalência de estímulo”, a fim de que o entrevistador não influenciasse os 

entrevistados por qualquer diferença de abordagem (COLLIS; HUSSEY, 2005). 

Por fim, a análise de dados foi feita a partir da análise do conteúdo levantado, a fim de criar 

uma racionalidade para o tema abordado; ou seja, para buscar entender quais seriam os 

componentes ideais de um modelo low-cost long-haul, que permitissem torná-lo 

economicamente viável, em larga escala no mercado brasileiro, superando os principais 

desafios levantados. 
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4. ANÁLISE DE DADOS 

4.1. Entendimento da estratégia low-cost no Brasil 

Em primeiro lugar, é importante contextualizar o principal consenso das entrevistas: o modelo 

low-cost tradicional, denominado por Francis et al (2007) como aquele das “southwest copy-

cats”, se quer existe no Brasil. 

A conversa com o consultor estratégico e o executivo/ ex-presidente permitiram concluir que 

há seis elementos essenciais no modelo low-cost que devem ser levados em consideração em 

uma análise de aplicabilidade. Destes seis elementos, apenas um apresenta um consenso de 

perfeita replicabilidade no mercado brasileiro. O quadro 2 sumariza esses elementos, 

indicando seu grau de aplicabilidade no Brasil e apontando qual entrevistado mencionou cada 

ponto, com um “X” nas últimas duas colunas (a coluna “C” se refere ao consultor e a coluna 

“E” ao executivo). 

Componentes do modelo 
Low-Cost 

Definição 
Aplicação no 

Mercado Brasileiro C E 

1. Monofrota 
Utilização de um único equipamento 

para minimizar custos de manutenção. 
Aplicável em partes  

 

X 

2. Voos ponto-a-ponto 

Procura por uma demanda não 

atendida pelo modelo convencional, 

minimizando os custos de conexão. 

Não aplicável 

 

X 

 

X 

3. No frills 

Oferta de serviços complementares não 

inclusa. Primeiro garante-se a receita 

da passagem aérea para em seguida 

complementá-la com a venda de outros 

serviços. 

Aplicável 

 (“C”)  

Aplicável em partes 

(“E”) 

 

 

X 

 

 

X 

4. Internet-based 
Vendas baseadas na plataforma da 

internet (website próprio). 
Aplicável 

 
 

X 

5. Aeroportos secundários 

Diminuição de custos com a utilização 

de aeroportos ou posições de mais 

baixa tarifa. 

Não aplicável X X 

6. Matriz de custos 

Componentes dos custos operacionais 

da companhia e seus respectivos pesos 

(representatividade percentual). 

Não aplicável 

(muda por país) 
X  

 
Quadro 2: Aplicabilidade de componentes do modelo low-cost no mercado brasileiro.  

Elaboração própria. 

Os itens 1 e 2 (monofrota e voos ‘ponto-a-ponto’) estão muito correlacionados no quesito 

aplicabilidade. O modelo pressupõe uma estratégia de rede baseada em rotas ‘ponto-a-ponto’, 
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devido à menor complexidade operacional envolvida e à viabilização de uma máxima 

utilização dos equipamentos (mínimo turnaround, mais tempo em voo). No entanto, dado que 

uma malha extensa de voos ‘ponto-a-ponto’ no Brasil apresentaria diferentes demandas, seria 

necessário mais de um tipo de aeronave. Por outro lado, essa malha extensa se quer pode se 

concretizar, uma vez que poucas rotas no Brasil apresentam demanda suficiente para justificar 

uma ausência de passageiros em conexão – “talvez apenas a ponte aérea (CGH-SDU) e voos 

entre São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Belo Horizonte”, segundo o executivo. Portanto, 

uma companhia puramente low-cost no país não conseguiria crescer o suficiente para ameaçar 

as companhias tradicionais. 

O item 3 é aplicável para o consultor, mas aplicável em partes, para o ex-presidente. De fato, 

em voos mais longos, mesmo dentro do Brasil, o passageiro eventualmente terá que se 

alimentar. Considerando isso, o ex-presidente/ executivo aponta os pontos negativos da 

“marmita”12 – em suma, com um público cada vez mais heterogêneo, o alimento trazido a 

bordo pode ter cheiros fortes que incomodarão outros passageiros; portanto, acaba sendo 

importante a padronização do serviço por parte da companhia aérea, mesmo que ele seja 

bastante simples. Ele também considera que na verdade, baseado em sua experiência, o 

mercado brasileiro de curta-distância não é tão “commoditizado” como na Europa, abrindo 

espaço para que as companhias tenham um público disposto a pagar um pouco a mais para 

desfrutar de um serviço de melhor qualidade – uma opinião que diverge da do consultor, que 

acredita que a “commoditização” dos voos curtos é uma realidade global. 

O item 5 não é aplicável no Brasil, uma vez que até pouco tempo (2012) todos os aeroportos 

em operação eram de iniciativa estatal, controlados pela Infraero; portanto, não havia 

diferenças tarifárias e de infraestrutura significativas entre eles – na verdade, diversas regiões 

metropolitanas no Brasil são atendidas por apenas um aeroporto comercial, sem qualquer 

concorrência relevante. Isso pode mudar, no entanto, com a recente privatização dos 

aeroportos de Viracopos, Guarulhos, Confins, Galeão, São Gonçalo do Amarante (Natal) e 

Brasília; mas as diferenças ainda são pouco representativas no geral – só é possível enxergar 

uma possível competição entre os aeroportos de Viracopos e de Guarulhos (ambos capazes de 

atender a região metropolitana de São Paulo). 

Quanto ao item 6, o que se discute é que a matriz de custos da indústria não é igual em 

qualquer país. O peso do combustível no Brasil é mais relevante que nos Estados Unidos, 

                                                 
12 Prática de cada indivíduo levar seu próprio alimento. 
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onde esse custo se equipara ao de pessoal. Na verdade, é um consenso o fato de que o 

combustível representa 40% da matriz de custos de uma companhia aérea brasileira. 

Independente do fato do modelo low-cost não ter se desenvolvido na sua forma pura no país, 

sugiram companhias com novos modelos estratégicos, que fizeram com que o setor crescesse 

muito nos últimos 10 ou 15 anos. O principal fator viabilizador desse cenário foi a 

desregulamentação da indústria – um pouco mais tarde que nos Estados Unidos. “No entanto, 

a regulamentação brasileira ainda é intensa no que diz respeito aos direitos sindicais das 

forças de trabalho e direitos do consumidor”, relata o consultor. 

Dado o cenário evidenciado, o consultor frisa que a única companhia que se aproximou de ser 

considerada uma LCC foi a Gol. A companhia começou com um serviço de bordo muito 

simples – famosa pelas barras de cereais oferecidas – e não possuía um programa de 

milhagem. No entanto, com o passar do tempo, esse modelo foi revisto, e o que se vê hoje é 

uma concorrência muito mais homogênea, com modelos operacionais híbridos. 

4.2. Principal componente da matriz de custos: o combustível. 

O executivo/ ex-presidente considera que o consumo de combustível é de fato um fator crítico 

para as operações da indústria; mas o consumo está, na verdade, muito ligado à filosofia de 

operações. A inclinação de subida pós-decolagem, por exemplo, pode ser determinante no 

consumo de um voo, mas muitos gestores e pilotos não levam esse fator em consideração. Nas 

palavras do entrevistado, “o que parece óbvio, não é óbvio”; há muitos cortes de custos 

possíveis nas operações de uma companhia aérea, é preciso apenas ter uma visão crítica das 

práticas atuais e medir a viabilidade de possíveis novas soluções. 

O principal ponto de economia de combustível, no entanto, está ligado à modernidade dos 

equipamentos. O executivo destaca que aeronaves com winglets, por exemplo, apresentam 

uma redução aproximada de 5% no consumo de combustível, frente às aeronaves tradicionais, 

por proporcionar uma menor geração de atrito da aeronave com o ar, conforme ilustrado pela 

Figura 1 – onde a asa direita da aeronave apresenta um winglet, e a asa esquerda não. 
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Figura 1 – Ação dos winglets.  

Fonte: CLEYNEN, Olivier (2012), disponível em: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Wingtip_device#/media/File:737-NG_winglet_effect_(simplified).svg  

Aeronaves e acessórios modernos exigem grandes investimentos, no entanto. Um método de 

economizar desde o início das operações é focar no que há de mais importante: os motores. 

Muitas companhias low-cost arrendam, ou compram aeronaves antigas e investem apenas na 

troca dos motores. A modernidade das turbinas afeta bastante o consumo; grandes fabricantes, 

como a General Electric (GE) e Pratt & Whitney (PW), garantem economias de 5%, caso as 

companhias optem por seus equipamentos mais recentes. A ideia é que em um gráfico que 

meça custos versus tempo, “a curva de consumo de combustível será mais atraente que a 

curva financeira dos gastos com a aquisição do equipamento”, segundo o executivo. 

Por outro lado, além do quesito modernidade, o executivo destacou recentes descobertas de 

que existem Estados subsidiando os custos de combustível das suas flagship careers (conceito 

internacional de “companhias aéreas de bandeira”; tradução nossa). Isso tem ocorrido 

principalmente no Oriente Médio. Trata-se de investimentos de Estado, na medida em que ter 

uma companhia aérea forte e com uma malha operacional robusta no seu país significa 

conectá-lo com o mundo, atraindo relações comerciais. Essa situação, no entanto, parece não 

ser aplicável no Brasil – um país de grandes extensões territoriais, com mais de um player 

nacional, já conectado com o mundo pelas diversas companhias estrangeiras que aqui operam. 

Com relação às fontes de energia alternativas, o executivo entrevistado foi bastante claro: 

“dificilmente vingarão”. Segundo ele, diversos testes com biocombustíveis já foram 

realizados, mas esse tipo de energia, apesar de menos poluente, ainda é muito cara – 

aproximadamente o triplo do preço. 



28 
 

O terceiro entrevistado – especialista em operações –, por sua vez, confirma que a situação 

brasileira é especialmente complicada, e que há diversas iniciativas de minimização deste 

custo em curso.  

O Brasil tem o combustível mais caro do mundo, devido à incidência de 25% 
de ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços) 
sobre o consumo nos voos domésticos. Os voos internacionais, por outro 
lado, não sofrem essa oneração. (terceiro entrevistado, informação verbal) 
 

Além de isenção de ICMS, outro benefício dos voos internacionais – e longos – é que ao 

menos eles gastam proporcionalmente um menor volume de combustível que os voos curtos. 

Na primeira hora de voo, um Boeing 737-800 [uma das “mulas” do modelo low-cost, segundo 

Francis et al (2007)] gasta 50 quilogramas (kg) por minuto – basicamente um tanque 

completo de um automóvel a cada 60 segundos. Já no caso de o voo ter mais de uma hora, o 

consumo médio vai diminuindo, pois o avião gasta mais combustível na fase inicial do voo, 

quando está subindo, segundo o especialista. 

Se considerarmos um voo entre Guarulhos e Manaus, de 3 horas e meia, por exemplo, e 

multiplicarmos o gasto da primeira hora por 3,5, o resultado será um gasto total esperado de 

10.500 kg. No entanto, na prática o gasto total é de 9.850 kg – 6.2% a menos que o esperado. 

A principal iniciativa para conter gastos com combustível, por outro lado, é manter uma baixa 

idade média da frota. Segundo o especialista, o Brasil tem a frota mais jovem do mundo – 

entre 5 e 7 anos de idade média – pois os equipamentos novos podem economizar até 15% em 

consumo de combustível, frente aos mais antigos. Portanto, comprar um equipamento 

moderno é a forma mais eficiente de economizar. Em outras palavras, no médio/ longo-prazo, 

fica mais barato pagar caro por um equipamento eficiente do que continuar usando os 

equipamentos mais antigos, conforme também constatado pelo executivo/ ex-presidente. 

No entanto, é fato que o problema dos custos com combustíveis atinge a indústria como um 

todo e, como notado, ainda não pode ser relevantemente driblado pelas LCCs. O foco da 

estratégia low-cost long-haul brasileira será, portanto, os pontos de real economia e vantagem 

do modelo low-cost tradicional. 
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4.3. Características de uma estratégia low-cost long-haul brasileira. 

Ao compararmos as informações levantadas na literatura acadêmica com as da pesquisa 

exploratória, notaremos alguns pontos de convergência e outros de divergência. Para tal, 

utilizaremos o quadro 1, da sessão “2. Base Teórica”, como base de confronto. 

Adiante iremos analisar os cinco principais pontos de economia, levantados por Doganis 

(2006, apud, PELS, 2008, p. 72) – que juntos representam 78% de toda a vantagem low-cost 

frente ao modelo tradicional –, para em seguida confrontá-los com os dados levantados pelas 

entrevistas com profissionais do mercado. É importante ter claro, no entanto, sobre o que se 

trata cada um dos tipos de informação. Enquanto o quadro 1 apresenta os pontos de economia 

de companhias low-cost na sua forma pura, como é encontrada nos Estados Unidos e na 

Europa (southwest copy cats), as entrevistas apresentam a visão do modelo no Brasil e como 

ele se daria em operações long-haul com origem neste mercado. 

4.3.1. Maior densidade de assentos 

Com relação à maior densidade de assentos – item gerador de 16% de vantagem frente aos 

custos totais tradicionais – é consenso de que ele se trata de um ponto essencial para 

operações low-cost e que ele pode ser, e é, aplicado no Brasil. No entanto, o consenso também 

se dá na questão de que existe um número limitado de rotas brasileiras que comportam uma 

alta densidade em operações regulares. 

Se em um país continental como o Brasil, com a quinta maior população e o sétimo maior PIB 

mundial (The World Bank, 2015) há um número limitado de rotas domésticas que são capazes 

de abrigar uma grande densidade de passageiros por voo, pressupõe-se que o número de rotas 

internacionais capaz de fazer o mesmo seja ainda menor. Uma operação low-cost long-haul, 

sob esse ponto de vista isolado, portanto, teria poucos destinos.  

Para o segundo entrevistado, seria necessária, primeiramente, uma rota muito densa, a ponto 

de justificar a empregabilidade de aeronaves enormes, que viabilizam a minimização do custo 

de cada assento por quilometro voado (como um Airbus A380, por exemplo –  capaz de 

transportar até 800 passageiros).  
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4.3.2. Eliminação de comissão a agentes e terceiros 

A eliminação de comissão a agentes e terceiros – segundo principal item de economia – é 

outro ponto de consenso entre os entrevistados. No Brasil isso de fato é viável e tem ocorrido, 

com a popularização da venda de passagens pelos próprios websites13 das companhias. Além 

do mais, esse fato pode ser facilmente replicado em uma operação low-cost long-haul. 

Já quanto aos três demais itens de vantagem econômica das LCCs, nota-se a existência de 

maiores preocupações.  

4.3.3. Minimização dos custos de estação e terceirização de handling 

Tanto o consultor como o ex-presidente que foram entrevistados destacaram a necessidade de 

um modelo hub-and-spoke, no Brasil; portanto, dado que o modelo operacional exige 

conexões, os custos de estação já não podem ser minimizados da mesma forma que vemos nas 

LCCs pioneiras, mesmo para os voos domésticos, de curta distancia. O consultor, por sua vez, 

ainda frisou que as operações internacionais mais lucrativas operam no transporte de carga; 

portanto, os custos de handling também estarão presentes nesse tipo de operação, da mesma 

forma que nos modelos tradicionais. O terceiro item mais vantajoso para as LCCs, 

“minimização dos custos de estações e terceirização de handling”, portanto, não apresentaria 

as mesmas vantagens em uma operação low-cost long-haul. 

O consultor relata que o mercado de voos de longa distância é muito dependente do transporte 

de carga. As aeronaves apresentam grandes porões cujos níveis de utilização serão 

determinantes para a rentabilidade dos voos. As empresas que não possuem uma divisão 

própria de carga terceirizam a comercialização do espaço – esse será provavelmente o caso de 

uma LCC, que não costuma transportar cargas devido ao aumento do tempo de turnaround 

implícito a esse tipo de operação. Em um voo long-haul, a companhia teria que escolher, 

portanto, entre explorar o mercado de cargas – diminuindo o turnaround das aeronaves (que 

já é limitado devido ao maior número de passageiros transportados) –; ou não explorar esse 

mercado, limitando-se às baixas margens do serviço de passageiros, que já estarão nos 

menores níveis possíveis. 

Além disso, voos de longa-distância demandam não só um handling eficiente de carga como 

uma boa conectividade de passageiros, devido à necessidade de uma alta densidade para que a 

                                                 
13 Portais eletrônicos. 
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operação seja lucrativa. Essa não é uma habilidade intrínseca à operação low-cost, que foca na 

minimização do turnaround das aeronaves e se baseia em uma malha de voos ‘ponto-a-ponto’. 

No entanto, dado que no Brasil as LCCs já operam no modelo hub-and-spoke, esse ponto é 

menos relevante.  

Por fim, o consultor destaca que as finanças do modelo low-cost são muito mais sensíveis às 

variações micro e macroeconômicas, fazendo com que as LCCs sejam menos resilientes em 

suas rotas. Caso uma rota não esteja dando resultado positivo, ela será simplesmente 

cancelada, uma vez que nenhuma rota é estrategicamente essencial, se considerarmos um 

modelo ‘ponto-a-ponto’. Esse não é o caso de um modelo tradicional hub-and-spoke, no 

entanto.  

4.3.4. Eliminação de serviço de bordo gratuito/ menor oferta de serviços 

A eliminação de serviço de bordo gratuito/ menor oferta de serviços também não seria um 

ponto de vantagem. Conforme mencionado pelo primeiro gestor, a sua experiência com um 

mercado consumidor reprimido pela aviação tradicional brasileira o expôs a situações em que 

o próprio passageiro levava seu alimento; no entanto, o resultado era que o alimento trazido a 

bordo as vezes apresentava cheiros fortes, que incomodavam outros passageiros. Portanto, 

dado que o passageiro de um voo longo irá precisar se alimentar, mesmo que a companhia 

opte por não disponibilizar um serviço de bordo gratuito o passageiro poderá se satisfazer de 

uma forma que espante outros públicos da companhia. A sugestão dada pelo gestor, nesse 

caso, é minimizar os custos oferecendo um serviço de bordo mais simples, mas isso não traria 

os 5% de economia de custos proposto por Doganis (2006, apud, PELS, 2008, p. 72). 

O consultor por sua vez, destaca que os voos de longa distância bem-sucedidos normalmente 

são aqueles que atendem um público executivo de alta gestão bastante representativo. Esse 

público costuma viajar em classe executiva – um produto muito mais rentável para as 

companhias. A relação de rentabilidade de passageiro por unidade de área é muito superior na 

classe executiva; no entanto, ter esse produto envolveria aspectos completamente contrários 

ao modelo low-cost; em outras palavras, a companhia teria que se estruturar de uma forma 

tradicional, para oferecer, em segundo plano – paralelo à oferta executiva/ tradicional – um 

produto menos custoso e mais barato. 
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4.3.5. Uso de aeroportos secundários 

Por fim, com relação ao uso de aeroportos secundários, encontramos opiniões também 

convergentes, de que eles nunca existiram no Brasil, mas que pode existir uma competição 

entre eles agora que alguns aeroportos estratégicos foram privatizados. Por outro lado, essa 

competição não se daria por custos – uma vez que os preços são tabelados pelo governo –, 

mas sim pelo serviço ofertado em si. Em um contexto de voos internacionais, ambos os 

gestores entrevistados acreditam na utilização de um desses aeroportos visando oferecer um 

produto diferente, possivelmente mais eficiente e que atenda de uma melhor forma o público 

de outras capitais que não a Paulista – já bem abastecida pelo Aeroporto Internacional de 

Guarulhos. Aeroportos como o de Brasília (BSB), do Rio de Janeiro/ Galeão (GIG), de 

Campinas (VCP) e de Belo Horizonte/ Confins (CNF), poderiam servir como melhores hubs 

de conexão e não apresentariam competição nas novas rotas para destinos internacionais que 

hoje não são ofertadas. 

Segundo o especialista em operações, o Brasil ainda não chegou a ter um mercado 

aeroportuário com competição interna relevante. Os aeroportos privatizados ainda são 

obrigados a praticar as tarifas tabeladas pela União. Na verdade, o regime de concessão 

aplicado foi o mesmo que será utilizado nas rodoviárias estaduais de São Paulo: o modelo de 

“maior outorga”. Essa tem sido a forma preferida pelo Estado, uma vez que é a que traz maior 

retorno. 

Usualmente os modelos de concessão seguiram o regime de “menor tarifa”. Nesse modelo, a 

concessionária que apresentasse a menor tarifa a ser cobrada dos consumidores durante a 

concessão seria a vencedora. Já no modelo de “maior outorga”, quem vence é quem oferece o 

maior valor pela concessão, sabendo de antemão qual será a tabela de tarifas definida.  

A competição em termos de tarifa aeroportuária, portanto, não é relevante no Brasil. O que 

pode existir é uma competição em termos de infraestrutura e qualidade de serviços. Por outro 

lado, ainda não chegamos a um nível de sofisticação e diferenciação que sinalize a 

consolidação desse tipo de competição. O aeroporto de Guarulhos, por exemplo, não sofre de 

crise de demanda. Segundo o especialista, os espaços (slots) de pousos e decolagens vazios 

são facilmente ocupados por diversas companhias internacionais que lá desejam operar, visto 

que se trata do maior aeroporto da América Latina, em termos de volume de passageiros 
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transportados. Portanto, não são necessários maiores esforços para atrair novos voos; apenas a 

manutenção de um serviço adequado. 

No caso do aeroporto de Viracopos (“VCP”), esse sim deve buscar se diferenciar para se 

consolidar como um importante hub nacional e internacional, uma vez que o mercado local de 

Campinas – onde o aeroporto está inserido – não é tão representativo quanto o de São Paulo; o 

que faz com que o aeroporto seja dependente de conexões. Essas conexões, por sua vez, 

podem ocorrer em diferentes aeroportos da região sudeste e centro-oeste, dada a localização 

estratégica para com o restante do país. Viracopos, portanto, pode sofrer competição do 

Aeroporto do Galeão (“GIG”), que também oferece um bom leque de conectividade, e ainda 

tem o atrativo de atender a cidade do Rio de Janeiro, que é muito maior que Campinas; ou 

pode sofrer competição de Belo Horizonte, onde está o Aeroporto de Confins – outro 

importante player do mercado. 

Na verdade, o especialista destaca que Viracopos já sofreu uma primeira (e única, até o 

momento) ação de competição. O aeroporto de Guarulhos acaba de inaugurar um novo 

atendimento para o mercado de cargas – segmento no qual Viracopos sempre foi referência. O 

procedimento de alfândega, que era o principal gargalo do sistema, tornou-se eficiente – 

atribuindo ao aeroporto possivelmente mais vantagem competitiva que Viracopos. 

Ainda com relação a Viracopos, a principal questão emergente é com relação à sua 

capacidade de tornar-se um possível aeroporto secundário para São Paulo, com diversos voos 

internacionais. O aeroporto ainda tem poucos voos desse tipo; portanto, as filas de imigração 

são mais curtas, acelerando a operação. O principal benefício, no entanto, é que o aeroporto 

de fato oferece a possibilidade de execução de um turnaround mais curto para as aeronaves, 

dada sua atual configuração. Isso faz com que ele seja um hub mais eficiente para conexões. 

Por outro lado, com o aumento da demanda por voos, o aeroporto teve que adequar sua 

capacidade com a construção de um novo terminal. Como é esperado em aeroportos grandes, 

as distâncias entre os portões de embarque passam a ser mais longas, tornando a conexão um 

pouco mais demorada do ponto de vista dos passageiros – mas não das aeronaves.  

Outro aeroporto que tem sido bem-sucedido como hub de conexões no país, e que pode ser 

forte candidato a hub secundário para operações internacionais, é o Aeroporto de Brasília. Ele 

foi o primeiro aeroporto a integrar o fluxo de entrada e saída de passageiros, como ocorre nos 
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Estados Unidos. Essa tendência foi seguida por diversos aeroportos no país, dado que ela 

torna as conexões efetivamente mais eficientes, conforme ilustrado pela figura 2.   

 

 

Figura 2 – Mudança do modelo de embarque e desembarque em Brasília.  

Elaboração própria. 
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O modelo agilizou as conexões domésticas. No entanto, conexões internacionais ainda 

demandam procedimentos migratórios. 

4.4. Análise estratégica do modelo identificado como viável 

Pode-se notar, portanto, que os cinco principais itens de vantagem low-cost podem, ou não, 

gerar vantagens de custos no Brasil, em operações long-haul; mas eles podem também, por 

outro lado, envolver vantagens estratégicas, puramente mercadológicas, como é o caso da 

utilização de aeroportos secundários. 

Um aspecto de opinião divergente importante, levantado nas entrevistas, foi com relação à 

“commoditização” dos voos domésticos no Brasil. Enquanto o consultor acredita que o país 

seguiu a tendência dos mercados precursores do modelo low-cost – de que em rotas curtas o 

preço é o principal fator de decisão entre a escolha pelo voo de uma companhia em 

detrimento de outra –, o primeiro gestor entrevistado (ex-presidente) insiste em dizer que, 

com base em sua experiência, pôde notar que mesmo os voos mais curtos ainda não estão 

“commoditizados” no Brasil. Muitos clientes preferem pagar mais caro para voar na 

companhia que ele presidia graças a diversos outros aspectos do produto ofertado, que não seu 

preço – como pontualidade, serviço de bordo e oferta de entretenimento diferenciado. 

Posto isso, considerou-se que as vantagens estratégicas (mercadológicas) envolvidas devem 

ser consideradas para análise – em paralelo às vantagens de custo dos elementos do quadro de 

Doganis (2006, apud, PELS, 2008, p. 72). 

O quadro 3 sumariza – com base nessa presente análise – os resultados de cada um dos cinco 

principais pontos de vantagem low-cost, sob o ponto de vista de vantagens de custo e 

mercadológicas, frente ao modelo low-cost long-haul posto em questão. 



36 
 

 

Quadro 3: Análise das vantagens de custos das LCCs para o mercado long-haul brasileiro. 

Adaptado de DOGANIS (2006, apud, PELS, 2008, p. 72 – Tradução Nossa). 

Sabe-se que na operação das LCCs pioneiras (southwest copy cats), todos os itens envolvem 

vantagens de custos e vantagens estratégicas. No entanto, em uma operação low-cost long-

haul brasileira, apenas o item de eliminação de comissão englobaria os dois tipos de vantagem. 

As questões de handling e serviço de bordo não permitiriam nenhum dos dois tipos; o ponto 

de maior densidade viabilizaria apenas uma redução de custos, mas traria uma desvantagem 

de mercado (poucos destinos oferecidos); enquanto que o quesito de utilização de aeroportos 

secundários apresentaria uma situação oposta – sem redução de custos, mas com oportunidade 

para apresentar uma vantagem competitiva (voos sem escalas de aeroportos anteriormente 

inexplorados internacionalmente e oferta de conexões mais eficientes). 

É um consenso entre os entrevistados que de fato o mercado long-haul não é “commoditizado” 

como a maioria estima que o mercado short-haul14 seja; isto é, os consumidores não avaliam 

apenas o preço das passagens, mas também o serviço em si, em seus mais diversos aspectos 

(programa de milhagem, tempo e local de conexão, interior da aeronave). Isso faz com que 

seja necessária uma forte habilidade de revenue management15 por parte da empresa.  

Segundo o consultor, essa gestão objetiva maximizar a receita total das rotas, dado que dentro 

de um voo pode ser necessário haver mais de um público, com diferentes perfis de 

elasticidade e disponibilidade orçamentária, para que a demanda se equipare à oferta. Uma 

                                                 
14  De curta distância; tradução nossa. 
15 Gestão de receitas; tradução nossa 
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melhora dessa habilidade possivelmente envolverá um aumento da complexidade de gestão da 

empresa, que pode comprometer a estratégia low-cost como um todo. 

O ex-presidente reforça que uma “LCC brasileira” tem que, além ser eficiente em revenue 

management – para extrair o máximo dos diferentes públicos de seus voos e maximizar as 

respectivas rentabilidades – , ser dominante no seu principal aeroporto (hub) – para oferecer 

conexões eficientes e não sofrer concorrência nos voos diretos. 

Por outro lado, dado que o executivo/ ex-presidente considera que as rotas de curta-distância 

não estão “commoditizadas” no Brasil, ele ressalta a importância do pacote de valor a ser 

entregue paro o cliente. Pela sua experiência, ele pôde notar que o público está disposto a 

pagar mais para voar na sua companhia, dado que o consumidor percebe que de fato o produto 

é superior e bastante diferente das demais. A Azul Linhas Aéreas, por exemplo, focou em 

entregar um melhor serviço de bordo e um melhor interior, por meio da utilização de 

aeronaves Embraer – mais modernas e sem “assentos do meio”. O equipamento utilizado é 

ideal para atender rotas menos densas e mais curtas, mas é suficientemente moderno para 

atender a vasta extensão territorial brasileira de forma eficiente. A empresa oferece mais 

frequências e garante pontualidade, graças à escolha por um equipamento menor e eficiente. 

A equação de valor, portanto, é percebida nos voos de curta distancia no Brasil – dessa forma, 

a questão de que um modelo low-cost no mercado de voos internacionais longos teria que se 

adaptar a um consumidor menos sensível a preço tornar-se-ia irrelevante. Na verdade, dado 

que o modelo low-cost já não existe no mercado nacional e o que existe é um novo modelo 

híbrido, podemos considerar que ele poder ser transferido para voos longos, com o objetivo de 

atender a um novo nicho de mercado, por exemplo.  

Para o executivo, o modelo low-cost long-haul proposto pode se basear no recente exemplo da 

Azul Linhas Aéreas, que acaba de lançar dois voos internacionais, operados com Airbus A330: 

‘Viracopos – Fort Lauderdale’ e ‘Viracopos – Orlando’. Já sabemos que atualmente ambos os 

aeroportos internacionais que atendem a metrópole Paulista – Guarulhos e Viracopos – são da 

iniciativa privada, portanto podem apresentar diferenças competitivas; nesse contexto, 

considera-se que Viracopos seja um aeroporto secundário/ alternativo da Grande São Paulo. 

Já Fort Lauderdale, é usualmente utilizado pelas LCCs norte-americanas como forma de 

atender a região metropolitana de Miami. Portanto, podemos considerar que esta é a primeira 

iniciativa no mercado brasileiro de voos internacionais com elementos do modelo low-cost. 
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O que temos a aprender com esse caso, no entanto, não diz respeito às tarifas dos voos – que 

estão muito em linha com a das companhias tradicionais que operam voos entre o aeroporto 

de Guarulhos (GRU) e o aeroporto internacional de Miami (MIA). Na verdade diz respeito à 

diferenciação do produto em si. A companhia oferece uma vasta gama de conectividade no 

seu hub em Viracopos, ligando cidades do interior que são ignoradas pelas companhias que 

operam em Guarulhos. Chegar em Fort Lauderdale pode ser também interessante, dependendo 

da cidade que o passageiro pretende ir na Flórida. Além disso, a companhia oferece um 

interior moderno na aeronave, com poltronas lie-flat 16  na classe executiva. O alto 

investimento no interior da aeronave pode ser posto em jogo, quando pensamos em uma 

iniciativa low-cost; no entanto o entrevistado afirma: “caro é voar vazio!” – insistindo que o 

foco deve ser entregar um pacote de valor atrativo que garanta alto índice de densidade nos 

voos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Poltronas que reclinam completamente, 180º na horizontal. 
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5. CONCLUSÕES 

Primeiramente é válido ressaltar as limitações da análise aqui exposta. A pesquisa contou com 

um número limitado de respondentes, o que consequentemente gerou uma baixa 

diversificação de empresas consultadas. Além disso, não foi possível entrar em contato com 

representantes diretos da infraestrutura aeroportuária brasileira. 

Adentrando aos resultados, nota-se que, antes de qualquer constatação, o modelo low-cost se 

quer está presente no mercado de aviação civil brasileiro. A dinâmica do mercado, sua 

regulamentação e até mesmo a infraestrutura aeroportuária não permitem que os mesmos 

modelos de sucesso que existem no exterior se repliquem localmente. No entanto, alguns 

aspectos desse modelo de fato foram implementados e mudaram as características da oferta do 

serviço de transporte aéreo brasileiro. Na verdade, já se fala em “modelos low-cost”, dado que 

a filosofia low-cost se adaptou em cada mercado, gerando diversos modelos diferentes e 

inovadores.  

A adaptabilidade e inovação também estarão presentes em uma operação low-cost long-haul. 

Não veremos no Brasil o mesmo modelo pioneiro que estamos encontrando na Ásia, 

simplesmente porque estamos falando de mercados com características diferentes.  

A estratégia de operação low-cost long-haul brasileira, portanto, se basearia primeiramente na 

oferta de um serviço secundário e diferenciado. A principal característica do modelo seria a 

utilização de um hub forte no mercado doméstico, mas pouco explorado para rotas 

internacionais, capaz de oferecer conectividades eficientes e confortáveis entre os voos, para 

competir com os voos internacionais do Aeroporto de Guarulhos. Os principais candidatos a 

essa função seriam: BSB, VCP, GIG e CNF. 

Com a privatização e a construção do novo Terminal 3 de Guarulhos, exclusivo para voos 

internacionais, a capacidade e a qualidade do que já era o maior aeroporto da América latina, 

em volume de passageiros, aumentou; no entanto, criou-se uma janela de oportunidade no 

quesito ‘conexões eficientes’. Segundo a revista de bordo da TAM (TAM nas Nuvens), de 

maio de 2015, o tempo de deslocamento dos passageiros em conexão entre os terminas 1 e 2, 

que recebem voos domésticos, e o novo Terminal 3 leva em média de 30 a 45 minutos. Se um 

dos aeroportos anteriormente citados oferecesse tempos menores, por exemplo, já teríamos 

uma vantagem competitiva. 
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A operação de baixo-custo em longa distância brasileira teria, portanto, alguns pontos do 

modelo low-cost original. Seriam utilizados aeroportos secundários, mas não sob o ponto de 

vista de ser secundário no atendimento de uma cidade específica, mas sim de ser secundário 

como hub de conexões internacionais. O modelo poderia se basear em uma monofrota 

internacional (B787 ou A350, por exemplo – os novos modelos long-haul eficientes) e 

poderia também ter um serviço de bordo mais simples. 

Esses elementos low-cost, no entanto, não trariam grandes benefícios de custos, a ponto de 

viabilizar uma oferta muito mais barata para o consumidor; por outro lado, ainda que o 

benefício fosse pequeno, haveria a oferta de um pacote de valor diferenciado – um ponto 

levantado como importante pela pesquisa com gestores – por meio da exploração de mercados 

novos para o segmento. 

A utilização de hubs alternativos criaria novas rotas sem escalas e permitiria que algumas 

cidades tivessem acesso facilitado ao mercado internacional. Como visto na análise dos dados, 

o aeroporto de Viracopos, por exemplo, tem voos diretos para cidades de menor porte, que 

não são atendidas até o momento pelo aeroporto de Guarulhos.  

Um desafio importante, no entanto, é a questão dos custos de combustível, visto que ele é o 

principal vilão dos altos preços dos voos longos. Considerando-se, por outro lado, que ele é 

um elemento muito representativo na matriz de custos de todos os tipos de companhias aéreas, 

criar formas de minimizá-lo trará benefícios não só para o segmento low-cost, mas para toda a 

indústria. Pesquisas neste âmbito do conhecimento devem, portanto, ser encorajadas. 

O resultado do presente trabalho aponta, portanto, oportunidades para novas pesquisas. Além 

de formas de minimizar os custos de combustível, poderia ser interessante analisar a 

viabilidade de diminuir o tempo de deslocamento das aeronaves, com o aumento da sua 

velocidade média ou com voos espaciais. Isso poderia trazer os voos intercontinentais para 

mais próximo da atual dinâmica dos voos de curta distância, onde o know-how17 do modelo 

low-cost já se demonstra bastante consolidado. 

 

 

 

 
                                                 
17 Conhecimento 
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