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BINDER, M. P. Recursos e Competências sob Turbulência: Estudo Longitudinal de 
Três Empresas Aéreas Brasileiras. São Paulo, EAESP/FGV, 2006, 343 páginas. 

Tese apresentada ao Curso de Doutorado em Administração de Empresas da EAESP/FGV 
– Área de Concentração: Organização, Recursos Humanos e Planejamento. 

Resumo: A Teoria dos Recursos aponta que a fonte de vantagem competitiva da empresa 
baseia-se nos seus recursos e competências internas e, apenas secundariamente, na estrutura 
da indústria. Esta teoria tornou-se um paradigma da análise estratégica na década de 
noventa. Os trabalhos seminais deste campo propuseram teoricamente como os recursos são 
desenvolvidos e acumulados, mas não foram seguidos de estudos empíricos sobre o tema. 
O objetivo desta tese é resgatar a discussão sobre o processo de desenvolvimento dos 
recursos  e competências  e analisar esta formação face ao ambiente externo. Para isto foi 
realizada pesquisa empírica, com estudo de caso longitudinal comparativo. Foram  
estudados os casos de três empresas do setor aéreo brasileiro – VARIG, TAM e Gol. Foi  
analisado um período de 35 anos, de 1970 a 2005. Os resultados apontaram a importância 
do ambiente na formação da base de recursos de uma organização e que a organização 
possui dificuldade para alterar esta base.  

 

 

Palavras-chaves: estratégia empresarial, teoria dos recursos, competência central,  
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 A Proposta da Tese 

 
Esta tese de doutorado é, em certo sentido, a continuação do meu trabalho de 

mestrado sobre o setor aéreo. Minha dissertação de mestrado consistiu na discussão do 

Modelo Porteriano, baseado na Escola da Organização Industrial, através da Teoria dos 

Recursos e do caso da Gol Linhas Aéreas (2003). Na ocasião da realização do estudo, a 

Gol, há pouco mais de um ano, iniciara suas operações no mercado aéreo nacional. A 

empresa trouxe uma nova proposta estratégica que, por sua vez, despertou a desconfiança 

das companhias aéreas nacionais estabelecidas acerca da adequação de seu modelo de 

negócios à  realidade brasileira.  

Três anos se passaram desde a conclusão daquele estudo e constata-se que ocorreram 

muitas mudanças no setor aéreo nacional entre 2002 e 2006. A VARIG, um ícone da 

aviação nacional, desmoronou, foi vendida em leilão abaixo do preço mínimo estabelecido 

e com um único comprador apto a adquirir a empresa. A TAM, que durante a década de 

1990 foi símbolo de sofisticação no atendimento e serviços aos passageiros reposicionou-se 

no mercado, cortando serviços e diminuindo a qualidade do atendimento. E a Gol se tornou 

a segunda maior empresa aérea do país e obteve sucesso na abertura seu capital na bolsa de 

Nova Iorque, em junho de 2004. 

Venho acompanhando estas mudanças há vários anos. Na década de 1990, como 

consultor de uma grande empresa internacional, realizei projetos em duas empresas do setor 

aéreo e, a partir de 2000, devido aos meus interesses acadêmicos, tenho acompanhado com 

proximidade os acontecimentos do setor aéreo nacional. Nestes mais de dez anos o setor 

aéreo mudou muito, não somente no Brasil, como em todo o mundo. Ocorreram crises 

cambiais que afetaram muito o setor aéreo brasileiro, dado que grande parte dos custos é 

fixada em dólar. Ocorreram variações no PIB, o que afeta diretamente a demanda. 
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Ocorreram atentados terroristas e guerras no Oriente Médio que impulsionaram uma forte 

alta do petróleo afetando o preço do querosene aeronáutico, hoje, o principal custo das 

empresas aéreas. Inovações tecnológicas em aeronaves foram introduzidas. A internet 

permitiu alteração no modelo comercial das companhias. 

No entanto, todas estas mudanças em seu conjunto parecem passar desapercebidas 

nas análises realizadas sobre o setor. Analisa-se um período estreito de tempo sem levar em 

conta a evolução das transformações ao longo dos anos. Fato relevante é que, ao mesmo 

tempo em que algumas empresas entram em declínio e passam por dificuldades como, por 

exemplo, a VARIG e a Delta (EUA), outras empresas batem recordes de rentabilidade e 

crescimento, como a Gol no Brasil, a JetBlue nos EUA, a EasyJet e Raynair na Europa.  A 

própria imprensa de negócios brasileira deu destaque para as qualidades das empresas 

aéreas: a Revista Exame escolheu duas vezes uma empresa aérea como a melhor empresa 

do ano, a TAM em 1997 e a Gol em 2004.  

Devido às grandes mudanças no ambiente ao longo do tempo e as alterações com 

apogeu e queda das empresas do setor aéreo surgiu o interesse em realizar uma investigação 

empírica de caráter longitudinal sobre setor aéreo onde as variações e as mudanças ao longo 

do tempo fossem incorporadas na análise das companhias. 

Em minha dissertação de mestrado havia iniciado o estudo da Teoria dos Recursos1. 

Naquela época, entretanto, um elemento despertou minha atenção com relação à Teoria dos 

Recursos: os recursos eram tidos como dados pré-existentes a organização e o ambiente 

externo não era incorporado como variável na determinação dos recursos estratégicos da 

empresa. A Teoria dos Recursos apresentava grande capacidade explanatória de como uma 

empresa define sua vantagem competitiva e a sustenta perante seus competidores. Na minha 

pesquisa em 2003, o arcabouço teórico da Teoria dos Recursos explicou com maior 

propriedade a vantagem competitiva da Gol em relação ao Modelo das Estratégias 

Genéricas de Porter. No entanto, assim como a maioria das pesquisas sobre a Teoria dos 

Recursos, a minha dissertação também explorou um espaço curto de tempo e não levou o 
                                                 
1 Quando me refiro a Teoria dos Recursos englobo o conceito de Competência Central. 
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ambiente externo como um dos elementos determinante da composição do conjunto dos 

recursos estratégicos.  

A Teoria dos Recursos, por meio de um conjunto sistemático de pesquisas, tornou-se 

uma das linhas do mainstream do campo da estratégia empresarial na última década 

(Hoopes, Madsen et al., 2003). A literatura acadêmica sobre a Teoria dos Recursos e seus 

efeitos sobre a criação de vantagem competitiva e a performance das empresas multiplicou-

se entre meados da década de 1980 e o presente, ocupando importante espaço em 

periódicos do campo como, por exemplo, o Strategic Management Journal (Acedo, 

Barroso et al., 2006).  

Porém, a maioria dos estudos publicados são segmentados em aspectos específicos 

das empresas e assume-se os recursos como pré-existentes nas organizações. Os estudos 

empíricos não apontam como o conjunto de recursos da empresa foi desenvolvido apesar de 

existirem proposições teóricas neste sentido. Apesar do tema ter surgido como uma das 

proposições teóricas centrais da Teoria dos Recursos na década de 1980, como nos artigos 

seminais de Barney (1986b), Dierickx e Cool (1989) e Rumelt (1997)2. De alguma forma, o 

tema foi abandonado nas pesquisas empíricas na década de 1990 e como não se levou estes 

conceitos adiante, também não se investigou a relação do ambiente externo com a 

composição e alteração do conjunto de recursos da organização. Como aponto no 

referencial teórico existe carência de estudos que procurem integrar o conjunto de recursos 

ás variações externas do ambiente, investigando empiricamente a lógica e as conseqüências 

da mudança ambiental sobre o conjunto de recursos da empresa.  

Estes pontos estão de acordo com uma das principais críticas da Teoria dos 

Recursos (Priem e Butler, 2001a; 2001b): a tautologia desta teoria. A tautologia ocorre, 

entre outros fatores, por não levar em consideração, nas pesquisas empíricas realizadas, o 

contexto temporal e o ambiente externo. A falta de uma visão temporal leva a um raciocínio 

estático onde se identificam  recursos valiosos, raros e de difícil imitação que levam à 

vantagem competitiva, mas estes recursos são sempre identificados a partir da vantagem 
                                                 
2 A referência é de 1997 porém o artigo original é de 1987. 
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competitiva. Ou seja, uma vez que haja vantagem competitiva, sempre existem recursos 

estratégicos que diferenciam as empresas. No entanto, uma vantagem competitiva é obtida 

dentro de um contexto ambiental. É o contexto ambiental que determina o valor de um 

recurso, e o recurso é desenvolvido  dentro de um contexto temporal dinâmico (Priem e 

Butler, 2001a; 2001b).    

Outro fato que chama a atenção no mercado aéreo é a constatação de que falta 

capacidade de alteração estratégica das empresas consolidadas no mercado em face de 

novas demandas ambientais, processo que acaba acarretando o declínio dessas empresas, 

levando-me ao questionamento visando entender tal fenômeno. A literatura sobre estratégia 

empresarial, em especial o conceito de comprometimento estratégico proposto por 

Ghemawat (1991), procura explicar o comprometimento da organização com uma 

determinada estratégia e seu conseqüente aprisionamento nesta estratégia. Assim, integrou-

se o conceito de comprometimento como uma linha de investigação que pode ajudar a 

entender a formação ou alteração da base de recursos da organização dentro de uma 

perspectiva longitudinal. Ou seja, a falta de capacidade de alteração das estratégias de uma 

empresa aérea pode estar relacionada à falta de capacidade de readequar sua base de 

recursos e esta readequação pode ser difícil exatamente devido ao comprometimento 

estratégico existente.      

Neste contexto, a proposta deste trabalho é colaborar para o entendimento da 

formação e da alteração do conjunto de recursos da empresa em função de mudanças 

ambientais externas. Para tanto, procurar-se-á  integrar as dimensões da Teoria dos 

Recursos a variações que ocorrem no ambiente externo da empresa através de um estudo 

qualitativo longitudinal das empresas do mercado aéreo brasileiro de 1970 a 2005.  

A escolha do ano de 1970 para início da análise deve-se ao fato de tratar-se do 

início da introdução, em larga escala, dos aviões a jato no Brasil, o que reconfigurou a 

operação do setor e o posicionamento das empresas aéreas. Esta reconfiguração levou o 

governo a criar o sub-setor da aviação aérea regional e novas regras para a aviação 

nacional. A nova configuração do setor estabeleceu a posição da VARIG no setor nacional 
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e a criação do sub-setor da aviação regional permitiu o surgimento da TAM como empresa 

aérea regular neste segmento. 

O  estudo tem um referencial teórico, como veremos, com um recorte bem 

definido: a Teoria dos Recursos, que neste estudo significa a Resurce-Based View (RBV) e 

o conceito de Competência (Prahalad e Hamel, 1990; Teece et al., 1997); e o conceito de 

comprometimento estratégico (Ghemawat, 1991; Ghemawat e Sol, 1998).  

Neste estudo utilizarei para a pesquisa empírica a análise longitudinal comparativa. 

Por ser pouco utilizada na academia brasileira, cabe aqui apontar que a metodologia 

longitudinal tem sido utilizada em uma série de pesquisas publicadas em importantes 

journals internacionais, inclusive em pesquisas sobre o mercado aéreo americano. Na 

análise longitudinal, como está detalhado na metodologia, seguirei alguns passos 

recomendados por autores com proposições teóricas consolidadas (Miller e Friesen, 1982; 

Pettigrew, 1990, 1992; Langley, 1999). Inicialmente desenvolvi uma linha do tempo com 

os dados secundários relativos ao estudo e foram realizadas entrevistas. Depois, realizei a 

análise cronológica de cada caso. Por fim, desenvolvi o caso teórico.  

Apesar de não ser comum na academia brasileira, alguns pesquisadores brasileiros 

têm desenvolvido estudos utilizando a metodologia longitudinal abrangendo longos 

períodos de tempo e utilizando dados secundários como importante fonte de evidências  

(Fleck, 2004; Rodrigues, 2006).  

Vale ressaltar que, nesta perspectiva metodológica, a análise cronológica dos casos 

constitui uma etapa intermediária da investigação. A análise cronológica dos casos 

individuais nos ajuda a estabelecer temas para chegar ao caso teórico na análise final.   

Este estudo procura evitar a simplificação presente em muitos outros estudos que 

tratam os recursos como elementos pré-existentes na empresa. Procura-se entender, através 

da história da empresa e de sua relação com o ambiente como o conjunto de recursos é 

formado e, uma vez que isto ocorra, como se comporta frente a variações no ambiente 

externo. 
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Além dos motivos anteriores já apontados, o mercado de transporte aéreo foi 

escolhido para a pesquisa empírica por algumas outras razões: as empresas são muito 

semelhantes em relação à natureza do serviço oferecido – o transporte de passageiros; o 

número de empresas é limitado – o que facilita análises e comparações; o mercado permite 

identificar mudanças em seu ambiente externo – normalmente relativas a tecnologia, 

regulamentação e aspectos econômicos; existe abundância de fontes secundárias e de 

estudos setoriais. Órgãos oficiais – no caso do Brasil, o DAC3 - fornecem bases de séries 

históricas de dados das empresas aéreas; a imprensa cobre extensivamente o setor. 

No mercado aéreo, analiso a atuação de três empresas VARIG, TAM e Gol, escolha 

que decorreu dos seguintes fatos: durante as décadas de 1970, 1980 e 1990 a VARIG foi a 

líder do mercado; a TAM foi oficialmente fundada em 1976 e em 2000 assumiu a liderança 

do mercado interno; em janeiro de 2001, a Gol entrou com uma nova proposta de operação 

e, em 2006, assumiu a segunda posição no mercado aéreo doméstico. As outras duas 

empresas que possuíram relevância no mercado interno no período estudado foram VASP e 

Transbrasil, deixadas fora da análise devido ao fato de terem deixado de operar e de terem 

sido atores secundários na dinâmica do mercado aéreo nacional.   

A unidade de análise deste estudo será a empresa e suas relações com seus recursos, 

existentes na organização e no ambiente. No ambiente observaremos as mudanças, fruto da 

evolução tecnológica, da regulamentação e das alterações de custos. Na organização 

observaremos como a base de recursos e de competências da empresa são formadas e 

afetadas pelas mudanças ambientais. 

 

 

                                                 
3 Utilizamos DAC neste trabalho porque sua sucessora a ANAC iniciou sua operação em 2006. 
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1.2 Estrutura do Trabalho 

 
Esta tese está dividida em sete capítulos: introdução (capítulo 1); referencial teórico 

(capítulo 2); problema e metodologia de pesquisa (capítulo 3), o contexto da aviação civil 

comercial (capítulo 4), cronologia analítica dos casos (capítulo 5), caso teórico (capítulo 6), 

considerações finais (capítulo 7) e anexos.  

O Capítulo 2 é centrado na revisão bibliográfica da Teoria dos Recursos, 

Comprometimento Estratégico, e pesquisas do setor aéreo esquematizando seus principais 

autores e argumentos utilizados na análise e discussão, nos capítulos seguintes. Realizei, 

inicialmente, a revisão sobre a RBV “clássica”, focada nos recursos que a empresa detém e 

explora. Depois, ainda dentro da RBV, passei às Competência e Capacidades. Em seguida, 

revi o desenvolvimento dos conceitos de comprometimento estratégico (Commitment) e sua 

relação com a RBV. E, no final do capítulo, revi pesquisas realizadas sobre o mercado 

aéreo. 

O Capítulo 3 discute o problema de pesquisa e detalha a metodologia a ser 

empregada no estudo empírico do mercado aéreo. O problema de pesquisa e a metodologia 

de investigação estão depois do referencial teórico, pois desenvolve-se a partir dos 

conceitos existentes no campo teórico.  

Os Capítulos 4, 5 e 6 compreendem a pesquisa empírica, cujo objetivo é investigar o 

problema formulado com base nos elementos teóricos discutidos nos capítulos anteriores. O 

foco do estudo são as empresas do mercado aéreo doméstico nacional, no período de 1970 a 

2005.  

No Capítulo 4 realizo a avaliação do setor aéreo nacional apontando suas 

características e arcabouço regulatório. Tal avaliação é importante para auxiliar o 

desenvolvimento teórico posterior e possibilitar o leitor entender os elementos chave do 

setor aéreo. 
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A seguir, no Capítulo 5, desenvolvo a cronologia analítica das três empresas do 

setor aéreo brasileiro foco do estudo: VARIG, TAM e Gol. Esta cronologia estabelece 

temas importantes que serão tratados no caso teórico, é uma etapa intermediária na 

metodologia utilizada. 

Por fim, no Capítulo 6, desenvolvo o que, na literatura científica, é denominado 

caso teórico, no qual procuro identificar as relações teóricas, a partir da análise de períodos 

de tempo específicos. No caso teórico aprofundo o desenvolvimento teórico da tese.   

Finalmente, no capítulo 7 apresento as conclusões finais deste estudo e aponto 

possibilidades de avanços futuros em vista dos resultados alcançados. 

Esta tese contém ainda um anexo, elaborado a partir de dados secundários, que 

registra uma “linha do tempo” dos acontecimentos do mercado aéreo nacional e que 

abrange a cobertura da imprensa sobre o mercado aéreo de 1970 a 2005, numa perspectiva 

histórica. Não se trata de pesquisa histórica exaustiva, mas apresenta grande riqueza de 

informações que podem ser utilizadas por outros pesquisadores em outros estudos sobre o 

setor aéreo. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Esta seção está dividida em três partes. Na primeira parte é realizada a revisão da 

Teoria dos Recursos e, na segunda parte, a revisão do conceito de  Comprometimento 

Estratégico (Commitment). Na terceira parte são revistas pesquisas sobre o setor aéreo 

publicadas em revistas acadêmicas no campo da administração de empresas e economia. 

A revisão da Teoria de Recursos inicia-se com os trabalhos seminais e “clássicos” 

da RBV, considerados os trabalhos formadores do campo. Acedo et al. (2006) através de 

analises bibliográficas apontam os seguintes trabalhos como os “clássicos” da RBV: 

 

 

Tabela 1: Trabalhos “Clássicos” da RBV 

 

Amit, R. J e Schoemer, P. J., Strategic Management Journal, 1993. 

Barney, J. B., Management Science, 1986. 

Barney, J. B., Journal of Management, 1991. 

Conner, K. R., Journal of Management, 1991. 

Dierickx, I. e Cool, K., Management Science, 1989. 

Kogut, B e Zander, U., Organization Science, 1992.  

Lippman, S. e Rumelt, R., Rand Journal of Economics, 1982. 

Nelson, R. e Winter, S., An evolutionary theory of economic change, 1982. 

Penrose, E., The theory of the growth of the firm, 1959. 

Peteraf, M., Strategic Management Journal, 1993. 

Prahald, C. K. e Hamel, G., Harvard Business Review, 1990. 

Rumelt, R., Competitive Strategic Management, 1984. 

Wernerfelt, B., Strategic Management Journal, 1984. 
Fonte: Acedo et al. (2006) 
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A partir dos trabalhos “clássicos” da RBV, Acedo et al. (2006) identificam um total 

de 42 artigos que são considerados o núcleo central do campo da RBV, a partir dos quais 

proliferam algumas centenas de estudos empíricos realizados na década de 1990 e início 

dos anos 2000. Através das técnicas estatísticas de análise fatorial e escala 

multidimensional  sobre a base bibliográfica dos artigos, os autores identificam dois 

grandes grupos teóricos que constituem a formação da Teoria dos Recursos. O primeiro 

grupo é subdividido em duas correntes, a RBV clássica e a perspectiva das competências e 

capacidades. O segundo grupo é constituído pela perspectiva da gestão baseada no 

conhecimento, denominada KBV (Knowlodge-based view). Pela análise dos autores, a 

perspectiva das competências e capacidades é uma extensão da RBV clássica, utiliza a 

mesma base de formação e discussão e a distinção entre as duas correntes é muito pequena. 

Já a KBV distingue-se da RBV clássica, mas em alguns aspectos, aproxima-se da 

perspectiva das competências. Neste sentido, a perspectiva das competências é considerada 

elemento de ligação entre a RBV clássica e a KBV (Acedo et al., 2006).  

Delimitou-se esta revisão teórica com base na classificação de Acedo et al. (2006), 

iniciando-se com os 13 trabalhos considerados clássicos da RBV (Tabela 1) e, a seguir, 

incluindo-se os trabalhos do núcleo central  da Teoria do Recursos, exceto trabalhos 

enquadrados na KBV (Tabela 2) resultando em 27 artigos revistos sobre a Teoria dos 

Recursos. A KBV não foi incluída nesta revisão, em virtude do desenho da pesquisa 

empírica, a metodologia não suporta inferência sobre a KBV, como será abordado mais a 

frente. A seguir, a Tabela 2 detalha os artigos inicialmente usados na revisão teórica:  
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Tabela 2: Trabalhos que Complementam o Núcleo Central da RBV 

 

Black, J. A. e Boal, K., Strategic Management Journal, 1994. 

Collis, D., Strategic Management Journal,1991. 

Collis, D. e Montgomery, C., Harvard Business Review, 1995. 

Grant, R., California Management Review, 1991. 

Hart, S., Academy of Management Review, 1995. 

Lado, A. e Wilson, M., Academy of Management Review, 1994. 

Leonard-Barton, D., Strategic Management Journal, 1992. 

Lippman, S. A.   e Rumelt, R. , Rand Journal of Economics, 1982 

Mahoney, J. e Pandian, J., Strategic Management Journal,1992. 

Miller, D. e Shamsie, J, Academy of Management Journal, 1996.  

Powel, T. Strategic Management Journal, 1995. 

Reed, R. e Defillippi, R.,  Academy of Management Review, 1990. 

Rumelt, R., Strategic Management Journal, 1991. 

Fonte: Adaptado de Acedo et al. (2006) 

 

 

A partir do conjunto de artigos iniciais foram levantados e revistos artigos empíricos  

específicos ou relacionados à formação da base de recursos, competências e capacidades da 

empresa, publicados no Strategic Management Journal, Academy of Management Review, 

Academy of Management Journal, Journal of Management e Organizational Science, no 

período de 1990 a 2005. Portanto, o referencial da Teoria dos Recursos possui um recorte 

específico.  

Também não comporá a revisão teórica o conceito de competência gerencial, 

desenvolvido na perspectiva de Recursos Humanos, pois o nível de análise será a empresa e 

seus recursos e não as pessoas individualmente.    
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 A revisão teórica do conceito de comprometimento é bem mais restrita do que a da 

Teoria dos Recursos, pois trata-se de um conceito e não uma corrente teórica que agrega 

vários pesquisadores. O principal expoente do comprometimento em administração de 

empresas é Pankaj Ghemawat (Ghemawat, 1991), professor de Harvard que desenvolve o 

conceito na perspectiva da estratégia empresarial e o núcleo central desta parte da revisão é 

constituído por suas obras. 

Com relação às pesquisas sobre o mercado aéreo, foi realizada revisão de artigos 

levantados em bases de dados eletrônicas4 em periódicos de administração e economia. A 

pesquisa em periódicos de economia decorre do fato da regulação ser pesquisada 

recorrentemente por estudiosos desta área do conhecimento. A realização da revisão dessas 

pesquisas objetivou ampliar o entendimento da natureza das investigações empíricas sobre 

o setor e, assim, ampliar a compreensão do setor e de suas variáveis chave, visando 

aperfeiçoar a metodologia deste trabalho.  

 

2.1 Teoria dos Recursos 

 
Para diversos estudiosos, dentre os quais Wernerfelt (1984) e Foss (Wernerfelt, 

1984; Foss, 1997), a RBV tem seus antecedentes nos trabalhos de Edith Penrose (Penrose, 

1995) com o conceito de que as empresas são uma coleção de recursos e de Kenneth 

Andrews (Andrews, 1971) com o conceito de competência distintiva da empresa. Na 

segunda metade da década de oitenta a RBV começa a se desenvolver a partir de alguns 

trabalhos que definem formalmente o campo e seus conceitos centrais. A partir das 

proposições destes trabalhos, diversos estudos empíricos são desenvolvidos, o que leva, no 

final dos anos 1990 e início dos anos 2000, ao  reconhecimento da RBV como uma das 

linhas do mainstream do campo da estratégia empresarial. 

                                                 
4 JSTOR e Proquest 
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A proposição central da RBV é que a fonte da vantagem competitiva encontra-se, 

primariamente, no conjunto de  recursos e competências controlados pelas empresas e, 

secundariamente, na estrutura das indústrias nas quais elas se posicionam (Wernerfelt e 

Montgomery, 1986; Rumelt, 1991).  

Dentro desta linha de pensamento as empresas são consideradas “feixes de 

recursos” (Wernerfelt, 1984) ou conjuntos de competências e capacidades (Prahalad e 

Hamel, 1990, 1994). Porém, não são todos os recursos e competências que são 

considerados estratégicos para uma empresa. Não são todos os recursos que têm capacidade 

de gerar vantagem competitiva para a empresa. Os recursos e competências estratégicos são 

aqueles considerados como elementos raros, de imitação e substituição difícil e custosa 

(Barney, 1991; Barney, 1997). O conceito de recurso na RBV não inclui somente os 

recursos físicos e financeiros,  mas considera de grande importância os recursos intangíveis 

(Hall, 1992) ou recursos invisíveis (Itami, 1987). 

Na RBV,  um dos pontos centrais é a sustentabilidade da vantagem competitiva 

através de recursos que tornam difícil a imitação pelos concorrentes. Para a impedir a  

imitação deve existir um conjunto de fatores ligados ao desenvolvimento e à acumulação 

interna dos recursos (Dierickx e Cool, 1989). Pode-se, apontar como exemplo, fatores 

naturais (geografia, raridade de materiais), mecanismos legais e institucionais (marcas, 

patentes, reservas de mercado, direitos de propriedade), além de fatores econômicos e 

organizacionais.  Estes fatores contemplam a natureza tácita dos recursos (Reed e 

Defillippi, 1990), as condições históricas únicas do desenvolvimento dos recursos e 

competências, a ambigüidade causal e a complexidade dos recursos (Dierickx e Cool, 1989; 

Reed e Defillippi, 1990; Barney, 1997). 

Nesta perspectiva, segundo Prahalad e Hamel (1990), o papel estratégico da 

empresa não é somente alocar recursos escassos entre objetivos definidos e alternativos, 

mas o da gestão estratégica dos processos de acumulação, coordenação e difusão dos 

recursos. Este papel passa a ser o elemento central da alta administração da empresa para 

que esta conquiste vantagem competitiva. 
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A seguir, esta discussão sobre a Teoria dos Recursos será aprofundada e 

organizada em 5 blocos e sub-unidades: antecedentes e artigos seminais, formação da base 

de recursos, competências e capacidades, consolidação teórica e desenvolvimentos 

empíricos.  

 

2.1.1 Resource-Based View – Antecedentes e Artigos Seminais 

 

O livro escrito em 1959 por Edith Penrose (Penrose, 1995), The Theory of the 

Growth of the Firm, é considerado por muitos pesquisadores do campo de estratégia 

empresarial  como o trabalho precursor da RBV (Wernerfelt, 1984; Foss, 1997; Acedo, 

Barroso et al., 2006). O trabalho de Penrose (1995) aponta que as empresas devem ser 

vistas como uma coleção de recursos e que deve haver um padrão ótimo de expansão que 

requer o uso  de recursos internos e externos em uma determinada seqüência. Wernerfelt 

(1984) explicitamente refere-se a estes dois pontos do trabalho de Penrose: (a) o conjunto 

de recursos e (b) a maximização do crescimento da empresa estar relacionada ao balanço 

entre a exploração dos recursos existentes e o desenvolvimento de novos recursos.  

 Para Penrose (1995), a empresa é mais do que uma unidade administrativa, é um 

conjunto de recursos produtivos para os mais diversos usos e que são determinados ao 

longo do tempo por decisões administrativas.  

Penrose (1995) já apontava a existência de recursos tangíveis e intangíveis. Para a 

autora os recursos físicos eram os tangíveis e os recursos humanos eram os intangíveis, a 

autora não usa este termo, ela aponta que além dos tangíveis existem os recursos humanos. 

Alguns funcionários representam investimentos de longos anos da empresa e a perda de um 

destes recursos causa grande impacto para a empresa por levar suas habilidades. 

Em outro momento Penrose (1995) aponta a capacidade gerencial como importante 

limitador para o crescimento da empresa, pois, a experiência que os gestores adquirem 

trabalhando em conjunto permite que ofereçam serviços que são únicos para a operação da 
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empresa. E as capacidades existentes nos gerentes irão limitar o crescimento, uma vez que 

elas não podem ser encontradas para aquisição no mercado. Portanto, não somente os 

recursos que uma empresa possui irá direcionar seu crescimento, mas também a capacidade 

do corpo gerencial no uso destes recursos. 

Contudo, o objetivo da autora (Penrose, 1995) não era estabelecer diretrizes para os 

gerentes atingirem vantagem competitiva. Seu objetivo era entender e descrever o processo 

através do qual as empresas crescem (Rugman e Verbeke, 2002).  

Selznick (1957) está entre os primeiros acadêmicos a reconhecer as habilidades e 

conhecimentos gerenciais como uma das competências distintivas que a empresa possui. O 

autor examina a relação entre o que ele chamou de liderança institucional e competência 

distintiva. De acordo com  Selznick (1957), o líder institucional desempenha um papel 

maior  do que as clássicas funções gerenciais de decisão e administração. O líder 

institucional define o propósito e a missão organizacional, além de organizar e estruturar a 

firma de acordo com este propósito e missão. 

O trabalho de Selznick (1957) foca os gerentes seniores, não aborda todos os que 

desempenham um papel gerencial. E o autor não analisa a competitividade da empresa e 

suas implicações para a performance da organização. 

Outro trabalho considerado precursor da RBV é o de Andrews (1971) que 

desenvolve o conceito de estratégia corporativa. Para este autor, a estratégia corporativa 

define o negócio em que a empresa irá competir, onde deve focar recursos para transformar 

competências distintivas em vantagem competitiva. O modelo de análise desenvolvido 

indica  que as empresas obterão vantagem competitiva sustentável através da formulação e 

implementação de estratégias que explorem suas forças internas para responder a 

oportunidades no ambiente e, ao mesmo tempo, consigam defender-se das ameaças do 

ambiente externo e neutralizar suas fraquezas perante este.   

Para Andrews (1971), as estratégias deveriam contemplar as competências 

duradouras e imutáveis por longos períodos de tempo e que responderiam às pressões dos 

concorrentes e do ambiente. A decisão estratégica estaria orientada para o longo prazo. 
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Assim, a empresa precisaria ter claro qual é sua competência distintiva para alavanca-la a 

longo prazo; se possíveis mudanças na estratégia estão articuladas com sua competência 

distintiva e, caso não estejam, se a empresa é capaz de adquirir esta competência no nível 

competitivo requerido.  Para isto, a empresa comprometerá recursos para conseguir os 

resultados esperados e construir o seu caráter central e sua imagem.  Para o autor, é a 

unidade, a coerência e a consistência interna das decisões estratégias tomadas pela empresa 

que geram sua identidade e sua probabilidade de sucesso no mercado.  

Apesar de sua argumentação, Andrews (1971) é crítico em relação à capacidade da 

empresa se auto-avaliar. Para o autor, é mais fácil manter um trabalho de observação das 

mudanças do ambiente externo do que enxergar suas forças e suas limitações. A 

subjetividade, a falta de confiança e a indisposição para enfrentar a realidade fazem com 

que a empresa não consiga se auto-avaliar coerentemente. Para efetuar uma boa avaliação, a 

empresa deve avaliar-se com base em critérios estabelecidos e, para o estabelecimento 

destes critérios, um bom método é analisar a diferença entre os objetivos pretendidos no 

passado e os que foram realmente alcançados. A competência distintiva de uma empresa é 

mais do que aquilo que ela pode fazer: é o que ela realmente consegue fazer muito bem e 

melhor que as outras organizações. 

O conceito de fit organizacional, ou seja, o alinhamento entre o ambiente interno da 

empresa desenvolvido por Andrews (1971), no qual a competência distintiva tem papel 

central e gera a identidade organizacional, traz as bases dos conceitos da RBV, ou seja, que  

a vantagem competitiva da empresa está primordialmente nos recursos internos que possui. 

A RBV pode ser vista como um bom ponto de partida para determinar quais as forças e as 

fraquezas de uma empresa e qual sua competência distintiva. 

Em 1984, Biger Wernerfelt publica um artigo no Strategic Management Journal  no 

qual, pela primeira vez, é utilizado o termo Resource-based View. Apesar dos antecedentes 

apontados da RBV, este  trabalho é considerado o artigo seminal cujo o título “A resource-

based view of the firm” dará origem a denominação da linha de pensamento. Neste artigo, o 

autor propõe o desenvolvimento de algumas ferramentas econômicas para analisar a 
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posição dos recursos de uma empresa. E a partir desta análise, realizar investigações sobre 

as possíveis posições estratégicas da empresa para determinar empiricamente a relação 

entre lucratividade e recursos através da mensuração dos resultados (Wernerfelt, 1984).  

A análise da empresa através de seus recursos acrescenta um novo olhar sobre sua 

posição estratégica no mercado, acrescenta um olhar diferente da tradiconal análise por 

produto. Este novo olhar permite identificar os tipos de recursos que geram maior 

rentabilidade para empresa e que produtos são resultados destes recursos. E que os recursos 

de uma empresa em um dado período de tempo podem ser definidos como ativos tangíveis 

e intangíveis, presos à empresa como, por exemplo: marca, tecnologia própria e 

empregados qualificados (Wernerfelt, 1984). 

Ainda, segundo Wernerfelt (1984), olhar a empresa como um portfólio de recursos 

ao invés de um portfólio de produtos traz uma nova luz sobre suas opções estratégicas, 

especialmente porque uma estratégia de crescimento envolve balancear a exploração dos 

recursos existentes e o desenvolvimento de novos recursos. A empresa terá uma nova 

perspectiva para escolher entre explorar mais os recursos existentes ou adquirir novos 

recursos. E estas aquisições passam a ser vistas através da compra de um “feixe” de 

recursos, ou seja, toda aquisição, na prática, representa a incorporação de um conjunto 

diferente de recursos.     

Em 1984, de Rumelt (1997), outro artigo considerado seminal da RBV,  argumenta 

que o conceito de posição competitiva de uma empresa é definido pela cesta de recursos 

únicos que detêm e por seus relacionamentos. O autor cunha neste artigo a expressão “feixe 

de recursos”. E a tarefa da gerência é ajustar e renovar estes recursos e relacionamentos 

com o passar do tempo a fim de manter seu valor e a sua posição competitiva. A vantagem 

competitiva deriva da heterogeneidade das empresas. E, neste sentido, ao contrário do 

apregoado pela economia neoclássica, a empresa procura oportunidades através de 

comportamento empreendedor e não a maximização do lucro.  

Segundo Rumelt (1997), pode-se realizar algumas proposições empíricas sobre a 

heterogeneidade das empresas – (1) os gestores tomam decisões e algumas decisões são 
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mais importantes que outras; (2) as decisões estratégicas são, na maioria das vezes, não 

recorrentes, infrequentes, incertas, multifuncionais e geram comprometimentos 

irreversíveis; (3) uma das decisões centrais é a seleção do mercado em que irá competir e a 

forma básica de atuação; (4) empresas similares têm respostas diferentes para os mesmos 

problemas e (5) empresas em um mesmo setor competem de forma muito diferente porque 

suas estratégias estão baseadas em feixes diferentes de recursos. Assim a heterogeneidade 

dos recursos é fruto de processos de criação endógena e não algo exógeno que pertence ao 

mundo exterior. E, caso não houvesse heterogeneidade dos recursos, haveria baixo 

incentivo para assumir risco no desenvolvimento de novos negócios.  

Rumelt (1997)  aponta que o valor dos recursos irá variar, dependendo do contexto 

que eles serão aplicados e que a imitabilidade destes recursos irá depender da capacidade 

das empresas para criar mecanismos de isolamento, como será abordado à frente (sub-seção 

2.1.4.1). 

Outro trabalho que teve forte influência na constituição inicial da RBV foi o de 

Nelson e Winter (1982) – An evolutionary theory of economic change. No modelo 

desenvolvido pelos autores, as empresas variam de acordo com as rotinas utilizadas no 

desenvolvimento de seus negócios. As unidades de análise são as rotinas organizacionais 

que, por sua vez, são baseadas nos conhecimentos individuais e tácitos dos funcionários. Se 

por esta natureza das rotinas, a empresa não consegue ter controle total ou capacidade de 

duplicação total destas rotinas, por outro lado, sua imitação é inibida. Para os autores, a 

transformação das atividades em rotinas organizacionais é a maior forma de 

armazenamento de conhecimento. 

As capacidades de uma organização estão diretamente associadas a um conjunto 

especializado de fábricas e de equipamentos, bem como ao repertório dos membros da 

organização, inclusive os de operar estas fábricas e equipamentos. Uma organização não 

será capaz de obter boa performance produtiva simplesmente comprando máquinas e 

equipamentos (Nelson e Winter, 1982).    
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Em face da competição, algumas rotinas mostram-se mais efetivas e eficientes do 

que outras. Para conseguir sobreviver a longo prazo, a empresa deve ser capaz de alterar ou 

descartar rotinas tidas como ineficientes. E as empresas que possuem rotinas mais eficientes 

e eficazes apresentam vantagem competitiva (Nelson e Winter, 1982). Estes conceitos estão 

fortemente alinhados à perspectiva RBV, na qual as rotinas são consideradas recursos e 

competências. O trabalho de Nelson e Winter (1982) influencia fortemente a linha da RBV 

baseada em capacidades e conhecimento. 

 

2.1.2 Resource-Based View – Formação da Base de Recursos 

 

Outro ponto importante na formação teórica da RBV é a construção da base de 

recursos de uma empresa5, ou seja, como a empresa chega em determinada época com um 

conjunto específico de recursos. Porém, apesar de importante, o processo de formação da 

base de recursos não é um tema muito explorado empiricamente pelos pesquisadores da 

RBV. A maioria dos estudos trata os recursos como pré-existentes à empresa. Partem do 

princípio que a empresa possui uma determinada dotação de recursos. Entretanto, na prática 

organizacional, os recursos devem ser desenvolvidos, adquiridos e articulados para serem 

empregados por uma empresa e somente assim, a empresa terá um conjunto de recursos.  

Um dos primeiros autores que trata do tema, apesar de não ser este o foco de seu 

trabalho, foi Rumelt (1997), quando argumenta que os recursos não são elementos 

exógenos à empresa e pertencentes ao mundo físico. Para o autor, os recursos são fruto de 

um processo de criação endógeno baseado nas decisões estratégicas da empresa. E a 

heterogeneidade das empresas surge deste processo de criação.  

Outro estudo precursor do tema foi o de Barney (1986b), que analisa o mercado de 

recursos estratégicos. Para esse autor, existem mercados de recursos estratégicos nos quais 

a empresa adquire recursos para implementar suas estratégias. Estes mercados são 

                                                 
5 Os autores não usam o termo formação da base de recursos. Este é um termo do autor. 
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imperfeitos, ao contrário da visão da economia neoclássica, e cabe à empresa explorar estas 

imperfeições.  

Para Barney (1986b), o valor de mercado de cada recurso possui uma relação direta 

com seu valor na estratégia da empresa. Empresas bem informadas sobre o valor futuro do 

ativo no âmbito de sua estratégia conseguem tirar proveito disto adquirindo-o no mercado 

por preço inferior ao seu retorno ou deixando de adquiri-lo quando está com preço superior 

ao seu retorno futuro. Tais empresas conseguirão, a longo prazo, retornos acima da média. 

Portanto, é a acuracidade da análise interna da empresa sobre o valor futuro dos recursos 

em sua estratégia que lhe dará vantagem competitiva através da aquisição destes recursos 

no mercado atual de fatores estratégicos.  

Barney (1986b) observa ainda que rendas excepcionais não podem ser concretizadas 

simplesmente a partir da análise de oportunidades externas, pois as informações, as técnicas 

e as metodologias de análise destas oportunidades estão disponíveis e acessíveis a todos os 

concorrentes. Assim, na utilização destas técnicas todas as empresas chegarão a resultados 

comuns o que não pode sustentar resultados acima da média. Por outro lado, as informações 

sobre os recursos da empresa permanecem como propriedades exclusivas da empresa, 

protegidas por mecanismos de isolamento. Desta forma, é a assimetria de informação 

relativa ao potencial dos recursos e competências específicas da empresa que deve guiar a 

estratégia, pois é a única fonte possível de vantagem competitiva. 

Por outro lado, Dierickx e Cool (1989) afirmam que as proposições de Barney 

(1986b) são falhas e incompletas, uma vez que os recursos estratégicos de uma empresa não 

são negociados no mercado. A analise de Barney (1986b), segundo os autores, assume que 

todos os recursos podem ser adquiridos ou vendidos no mercado o que, no entanto, não 

corresponde a realidade. Os autores citam como exemplo a reputação de um acadêmico: 

esta reputação poderia ser adquirida no mercado?  

A implementação da estratégia muitas vezes requer ativos que são altamente 

específicos da empresa, como pessoas com valores e habilidades específicas e que 

constituem componentes acumulados internamente. São necessários também ativos que não 
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são específicos da empresa e que podem ser comercializados. Assim a implementação da 

estratégia requer recursos comercializáveis e não comercializáveis (Dierickx e Cool, 1989). 

Portanto, quando os recursos não são comercializáveis não há possibilidade de 

adquiri-los no mercado de recursos estratégicos, como pressupõe Barney (1986b). Dierickx 

e Cool (1989) dão muita ênfase ao processo de desenvolvimento interno dos recursos, 

denominando-o acumulação. Tais recursos exigiriam um processo de acumulação contínuo 

e persistente, resultado da aderência a um conjunto consistente de políticas ao longo do 

tempo. Os recursos seriam, pois, acumulados ao longo do tempo por de padrão de ações. 

Portanto, pode-se inferir que a escolha estratégica da empresa ao longo do tempo estará 

relacionada ao processo de acumulação de recursos. 

Os recursos críticos ou estratégicos são os não comercializáveis, não imitáveis e não 

substituíveis mas, sobretudo, os desenvolvidos e acumulados internamente. O trabalho de 

Dierickx e Cool (1989) é particularmente importante porque foca precisamente os tipos de 

recursos e de competências que são centrais à RBV: recursos não negociáveis que são 

desenvolvidos e acumulados pela empresa. Estes recursos limitam a imitação porque 

possuem dimensões tácitas, são socialmente complexos e surgem dos conhecimentos e da 

aprendizagem da empresa. 

Gerentes normalmente falham em reconhecer que a cesta de recursos da empresa é o 

coração de sua posição competitiva e, por conseqüência, não lhes dão a devida proteção, 

para evitar que sejam imitados. Os esforços deveriam estar dirigidos principalmente ás 

habilidades e recursos únicos detidos pela empresa, e não ao ambiente competitivo, como 

sugere a Escola da Organização Industrial (Dierickx e Cool, 1989). 

Em ensaio teórico em que procura agregar ao modelo gerencial as proposições da 

RBV, Grant (1991) enfatiza a necessidade da empresa avaliar seus recursos correntes e os 

recursos necessários para sua estratégia futura e, assim, identificar descompassos e supera-

los, por meio do desenvolvimento dos recursos necessários. Segundo este autor, para 

sustentar sua vantagem competitiva, a empresa deve desenvolver constantemente seus 
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recursos, pois a estratégia não basear-se apenas na exploração dos recursos existentes, mas 

também desenvolver novos recursos.  

Amit e Schoemaker (1993), a partir dos conceitos anteriores, acrescentam que o 

foco não deve ser somente nos recursos e competências materiais, mas incluir suas 

características transformacionais  que são, sempre, específicas da empresa para um setor 

particular em um determinado período. Os autores elaboram um modelo conceitual que 

procura considerar a relação dos recursos com a análise estrutural da indústria. 

Outro ensaio que agrega conceitos teóricos à discussão sobre a formação da base de 

recursos é o de Black e Boal (1994), que argumenta que se dá muita ênfase à questão da 

sustentação da vantagem competitiva quando, no entanto, deve-se ir além desta questão, 

examinando-se a dinâmica na qual recursos são criados e utilizados. Os autores sugerem 

um modelo conceitual baseado na teoria de redes, na qual a natureza dos relacionamentos 

sugerem padrões específicos para lidar com níveis elevados de sustentação da vantagem 

competitiva. 

No final de 2003, Helfat e Peteraf (2003) retomam o tema da formação da base de 

recursos e capacidades da organização, que havia sido esquecido das pesquisas empíricas 

da década de 1990. As autoras desenvolvem um ensaio teórico sobre o ciclo de vida das 

capacidades para ajudar a entender o padrão de evolução das capacidades ao longo do 

tempo e incorporar uma visão dinâmica à RBV. 

As autoras (Helfat e Peteraf, 2003) aplicam o modelo do ciclo para as competências 

identificando quatro fases: fundação, desenvolvimento, maturidade e alterações. Estas 

últimas podem decorrer de motivos internos ou externos e são divididas em aposentadoria, 

entrincheiramento,  replicação e renovação/recombinação. Na conclusão do artigo as 

autoras reforçam a necessidade de se incorporar uma visão dinâmica à RBV, sem a qual 

não é possível entender a vantagem competitiva. Para isto é preciso explicar como os 

recursos e competências são formados e como evoluem ao longo do tempo.      
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2.1.3 Competências e Capacidades 

 

O conceito de competência contribuiu para a proliferação dos conceitos e para a 

expansão da Teoria dos Recursos. Inicialmente desenvolvido por Prahalad e Hamel (1990), 

este conceito ganhou grande popularidade após ser publicado na Harvard Business Review, 

atraindo a atenção dos executivos para a importância dos elementos internos da empresa 

como forma de ganhar vantagem competitiva. 

Identifico como o embrião das competências centrais o trabalho de Prahalad e Bettis 

(1986). Trata-se de um artigo teórico que recebeu o prêmio de melhor artigo do ano do 

Strategic Management Journal. Os autores constroem o conceito da lógica dominante a 

partir da problemática do gerenciamento de unidades de negócio diversificadas, agregando 

aspectos da psicologia cognitiva, utilizando as noções de “esquemas mentais”. Ou seja, a 

unidade central ou corporativa, através de seus sistemas de conhecimentos e crenças 

individuais, toma decisões na alocação de recursos nas unidades de negócios (Prahalad e 

Bettis, 1986). Os autores definem a lógica dominante como: 

 

“A dominant general logic is the way which managers 
conceptualize the business and made critical resource 
allocation decisions, be it in technologies, product 
development, distribution, advertising, or in human resource 
management” (Prahalad e Bettis, p. 490, 1986).  

 

 

Porque algumas empresas conseguem boa performance em suas unidades de 

negócio diversificadas e outras empresas não é a questão central colocada pelos autores. A 

resposta proposta é que a performance pode ser explicada pela forma que os gestores do 

negócio central definem como os recursos devem ser alocados na unidade de negócios. 

Segundo esta argumentação, o gestor de uma empresa possui uma forma de ver o 

funcionamento (“esquemas mentais”) do mundo e propor ações apropriadas para as 
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demandas que ele encontra e interpreta. Esses esquemas mentais não são expressos de 

forma consciente e são desenvolvidos de acordo com a experiência do indivíduo, ou seja, a 

forma com que ele aprende a lidar com as situações às quais é exposto. O esquema mental 

compartilhado pela empresa é a base da lógica dominante. Prahalad e Bettis (1986) 

argumentam que a lógica dominante aprendida no negócio central pode ser muito 

apropriada para este, mas, quando a empresa diversifica seus negócios, pode não ser a mais 

adequada para a nova unidade de negócio. Assim, o time gerencial da unidade central 

deverá modificar a antiga lógica dominante ou aprender uma nova lógica para que a 

unidade de negócios obtenha boa performance. A performance tem relação com a 

capacidade da equipe gerencial adquirir as competências requeridas pelas novas unidades 

de negócio e não pela replicação da lógica de gerenciamento do negócio central.  

Para os autores, o que determina o desempenho das empresas não é o tipo de 

diversificação – correlata ou não correlata – mas como a alta direção determina a alocação 

dos recursos nas unidades de negócio diversificadas. Se esta alocação de recursos for 

adequada ao novo negócio e não ao negócio central no qual a lógica foi desenvolvida, 

provavelmente a empresa será bem sucedida. 

Dez anos depois, Bettis e Prahalad (1995) retomam o tema da lógica dominante 

passando da discussão da problemática do gerenciamento das unidades de negócios 

diversificadas para a mudança no ambiente organizacional. Os autores questionam por que 

algumas empresas sequer enxergam a mudança no ambiente externo, enquanto outras, 

mesmo enxergando, nada conseguem fazer em relação a ela.  

Bettis e Prahalad (1995), argumentam que mesmo com o grande incremento na 

tecnologia de informação, que possibilita aos gerentes acesso maior e mais rápido às 

informações, o processo de tomada de decisão nas organizações não melhorou. Segundo os 

autores, isto decorre da lógica dominante da organização, isto é, dos esquemas mentais 

compartilhados pela equipe dirigente, funcionar como filtro ou funil, que seleciona e 

modifica informações que são captadas no ambiente, no qual a própria demanda por 
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informação passa a ser definida previamente. O que é importante e o que não é importante 

são definidos a priori. 

Porém, o reconhecimento do valor acurado do recurso pode ser fruto da lógica 

dominante da organização (Prahalad e Bettis, 1986). Ou seja, as organizações enxergam o 

mercado de uma determinada forma devido à visão compartilhada entre a alta 

administração que irá determinar o valor dos recursos. 

Prahalad e Hamel (1990) desenvolvem o conceito de competência central da 

corporação (Core Competence), definida como o aprendizado coletivo da organização, 

especialmente no tocante a coordenar diversas habilidades de produção e integrar múltiplas 

correntes de tecnologia. Segundo os autores, para serem essenciais, as competências devem 

responder a três critérios: (a) ser versátil e proporcionar acesso a uma ampla variedade de 

mercados; (b) oferecer reais benefícios aos consumidores; e (c) ser difícil de imitar. Uma 

competência central não é constituída por uma habilidade ou tecnologia isolada, mas sim, 

por uma complexa harmonização de múltiplas habilidades e tecnologias (Prahalad e Hamel, 

1990). O domínio de um determinado conjunto de competências centrais irá definir em 

quais produtos a empresa pode buscar participação no mercado com possibilidade de 

sucesso. Deste modo, a compreensão das competências centrais de um setor ou empresa 

atua, não somente restringindo, mas também focalizando o horizonte de atuação 

competitiva deste setor ou empresa, adicionando à questão das decisões estratégicas uma 

nova dimensão de análise. 

Os autores usam a metáfora de uma grande árvore para descrever a organização 

diversificada, onde o tronco e os galhos principais são os produtos essenciais da 

organização, os galhos menores são as unidades de negócio e as folhas, flores e frutos são 

os produtos finais, enquanto a competência central é a raiz que alimenta a árvore. 

Prahalad e Hamel (1990) acreditam que as unidades de negócio devem mudar a 

forma pela qual são gerenciadas e expandir sua forma de administrar para além da unidade 

de negócios. As corporações deveriam, assim como têm uma carteira de produtos e 

negócios, ter uma carteira de competências. E a administração focada na unidade de 
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negócios atrapalha o desenvolvimento de competências essenciais para a corporação, na 

medida que procuram somente a maximização do lucro interno da unidade e buscam 

inovações que estiverem à mão, como a simples melhoria de produtos ou pequenas 

expansões geográficas de seus mercados. 

A corporação deve desenvolver uma arquitetura estratégica baseada na competência 

central que dê a lógica para a diversificação do produto e do mercado revelando uma 

direção ampla, mas sem revelar cada passo. 

Em ensaio teórico Teece et al. (1997) conceituam capacidades dinâmicas, como 

relacionadas à base da vantagem competitiva, pois, segundo as argumentações centrais da 

RBV, são únicas e difíceis de ser imitadas. Capacidades são formas de organizar e alcançar 

objetivos  e não podem ser adquiridas através dos mercados. Assim, a empresa não deve ser 

vista como um conjunto de ativos descritos em balanço patrimonial, mas deve ser vista 

através de sua estrutura organizacional e de seus processos gerenciais que suportam a 

atividade produtiva da empresa (Teece et al., 1997).  

As capacidades são desenvolvidas internamente, pois elas não podem ser compradas 

no mercado uma vez que não estão disponíveis. As capacidades dinâmicas são um 

subconjunto das competências/capacidades, que permitem à empresa lançar novos produtos 

e desenvolver novos processos para responder a mudanças no ambiente e a novas demandas 

do mercado consumidor (Teece et al., 1997). 

Teece et al. (1997) organizam em três categorias os fatores que determinam as 

características das capacidades dinâmicas: processos, posição e trajetória. Os processos 

gerenciais e organizacionais relacionam-se a execução de atividades na empresa, refletindo 

as práticas correntes e o aprendizado organizacional. Uma das características centrais das 

capacidades dinâmicas relacionadas aos processos é a capacidade de coordenação interna e 

de integração da empresa. Processos de coordenação interna são, por natureza, específicos 

da empresa. Mudanças ambientais requerem mudança na coordenação e na integração dos 

processos exigindo diferentes práticas gerenciais. Os processos devem ser complementares 

e congruentes aos incentivos da empresa, e a relação entre processos e incentivos é 
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fundamental para entender as capacidades dinâmicas. Segundo os autores, esta relação nos 

ajuda a entender porque mudanças radicais são introduzidas por novos entrantes. 

Os processos também são responsáveis pela capacidade de aprendizado de uma 

organização. O aprendizado, permite à organização, através de repetição e experimentação,  

fazer com que atividades sejam executadas de forma mais eficiente e que novas formas de 

produção sejam identificadas. Além do que, o aprendizado possui uma dimensão social e 

coletiva e não imitável ou emulável pela observação ou por transferência individual (Teece 

et al., 1997). 

Em ambientes caracterizados por mudanças rápidas, para continuar competitiva, a 

empresa deve ser capaz de avaliar o ambiente e os competidores e mudar antecipadamente, 

o que implica reconfigurar seus processos e estruturas. A capacidade de mudar é uma 

competência aprendida e que evolui com o tempo. A capacidade dinâmica de uma empresa 

é a responsável pela re-configuração dos processos e pela transformação interna (Teece et 

al., 1997). 

Para Teece at al. (1997), posição refere-se aos ativos tecnológicos, propriedade 

intelectual, base de consumidores e relação com fornecedores. A posse de ativos 

tecnológicos diferenciados, não comercializados no mercado, possibilita a diferenciação 

entre as empresas. No entanto, é necessário que existam ativos complementares que 

permitam a produção e a entrega de novos produtos e serviços aos clientes. Além disto, a 

posição geográfica também pode ser um recurso importante para a empresa pois possibilita, 

em alguns negócios, menores custos em transporte ou conveniência superior, por exemplo.   

Por trajetória (Teece et al., 1997) referem-se às alternativas estratégias disponíveis e 

à atratividade das oportunidades. Para onde uma empresa pode seguir é função de sua 

posição atual e das trajetórias à frente que, por sua vez, são frutos de sua trajetória passada. 

Portanto, a noção de dependência da trajetória (path dependence) mostra a importância da 

história como formadora de um repertório organizacional que direciona e limita o caminho 

futuro da organização.  
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A capacidade estratégica da empresa é dada, segundo Teece et al. (1997), pelas 

características de seus processos, posições e trajetórias. Suas escolhas e ações são restritas 

aos seus processos, posições e caminhos. Assim, a empresa é mais do que a soma de suas 

partes individuais. E a competência dinâmica possibilita analisar o quanto a empresa é 

capaz de vislumbrar um futuro de novas oportunidades e qual será sua performance face a 

mudança ambiental. 

Dessa forma, a escolha estratégica de uma empresa é condicionada por suas 

decisões passadas e sua trajetória de desenvolvimento de competências. Algumas forças 

locais levam as empresas a desenvolver um grupo de competências em seu estágio inicial 

de vida. A empresa constrói o repertório com o qual irá lidar com o futuro.  No entanto,  

muitas empresas, em vários pontos de sua existência, fazem comprometimentos de longo 

prazo, quase irreversivelmente com certos conjuntos de competências (Teece et al., 1997). 

 

2.1.4 Resource-Based View – Consolidação Teórica 

  

Para Foss (1997), a perspectiva da RBV possui inicialmente duas generalizações 

empíricas básicas: existem diferenças sistemáticas básicas entre as empresas, que se 

estendem à maneira pela qual elas controlam seus recursos, visando implementar suas 

estratégias; e (2) estas diferenças são relativamente estáveis. A estrutura básica da RBV irá 

emergir quando estas duas generalizações empíricas combinarem-se com dois pressupostos, 

derivados da economia: (a) diferenças nos recursos das empresas causam diferenças de 

performance e (b) empresas procuram aumentar sua performance econômica. Isto implica 

que as empresas busquem elevar sua performance, por meio da aquisição de um conjunto 

de recursos que lhes gerem vantagem competitiva. 

Barney (1986a) traz para a RBV um tema bem explorado no campo da Teoria das 

Organizações, a cultura organizacional. Para o autor, a cultura organizacional é um recurso 

que pode trazer vantagem competitiva para a empresa. O forte conjunto de valores 
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gerenciais, que definem como empresas conduzem seus negócios, podem ser uma forma de 

explicar como elas atingem performance financeira superior. No entanto, segundo Barney 

(1986a), para sustentar tal performance superior, a cultura de uma empresa precisa possuir 

três características: (a) ser valiosa, ou seja, permitir ações da empresa no sentido de obter 

maiores vendas, maiores margens e retornos, etc... ; (b) ser rara, ou seja, possuir elementos 

incomuns às outras empresas com as quais compete; e (c) ser de difícil imitação não 

permitindo que outras empresas copiem seus elementos formadores. Mesmo assim, Barney 

(1986a) adverte que a cultura organizacional que hoje é uma fonte de sustentação de 

vantagem competitiva, com a mudança do ambiente competitivo, pode tornar-se fonte de 

fraqueza da empresa para enfrentar a concorrência. 

Para Barney (1991), por conveniência, os recursos podem ser classificados em três 

categorias: (1) recursos físicos; (2) recursos humanos e (3) recursos organizacionais. Os 

recursos físicos incluem tecnologia física, fábricas e equipamentos, localização geográfica e 

acesso a matérias-primas. Recursos humanos incluem treinamento, experiência, 

julgamento, inteligência, relacionamentos e insights dos gerentes e trabalhadores. Recursos 

organizacionais incluem a estrutura organizacional formal, planejamento formal e informal, 

sistemas de coordenação e controle, bem como relações informais entre grupos e entre a 

empresa e o ambiente. 

Não são todos os recursos físicos, humanos e organizacionais que podem ser 

classificados como estratégicos. Para Barney (1991), os elementos ou recursos estratégicos 

são aqueles que trazem vantagem competitiva para a empresa e estes são os recursos que 

implementam uma estratégia de criação de valor que não é empregada por nenhuma outra 

empresa. No entanto, além de ser inicialmente classificado como estratégico, o recurso só 

continuará como tal se conseguir sustentar a vantagem competitiva, ou seja, manter a 

estratégia da empresa protegida de cópia por outras empresas. Assim sendo, as empresas 

não podem esperar obter vantagem competitiva sustentável se os recursos estratégicos 

empregados estão disponíveis a todas as empresas ou possuem alta mobilidade. 
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Para um recurso trazer vantagem competitiva sustentável este recurso deve ser 

valioso, raro, imperfeitamente imitável e não possuir equivalente estratégico. O recurso 

valioso é aquele que explora as oportunidades e neutraliza as ameaças do ambiente da 

empresa. O recurso raro é aquele que é escasso e não presente em nenhuma empresa 

concorrente ou potencialmente concorrente. Estes atributos dos recursos da empresa servem 

como indicador da heterogeneidade da empresa e da imobilidade de seus recursos e, 

portanto, quão útil os recursos detidos pela empresa geram vantagem competitiva e 

sustentam esta vantagem (Barney, 1991). Veja a figura 1 a seguir: 

 

 

Figura 1: Relacionamentos Que Levam a Vantagem Competitiva Sustentável 

 
 

 

Fonte: Barney (1991) 

 

 

Nesta linha de raciocínio, Peteraf (1993) aponta que a noção de que empresas são 

fundamentalmente heterogêneas, em termos de seus recursos internos e capacidades, há 

muito tempo tem sido o coração do campo do gerenciamento estratégico. Sobre este 

princípio básico pesquisas sobre a RBV têm sido construídas, aprofundando o 

conhecimento e o entendimento sobre como os recursos têm sido aplicados e combinados, o 

que torna a vantagem competitiva sustentável e quais são as origens da heterogeneidade. 
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Mais tarde, Barney (1997) irá denominar este modelo como VRIO, ou seja, Valioso, Raro, 

Imitação custosa e Organizável. 

Kathleen Conner (Conner, 1991), em artigo considerado clássico da RBV (Acedo et 

al, 2006), compara os conceitos centrais da RBV com cinco escolas de pensamento ligadas 

à Organização Industrial e identifica elementos em comum entre todas as correntes e a 

RBV, assim como elementos diferenciadores. Para a autora, a RBV, devido à sua 

capacidade de integração, poderia ser o paradigma unificador no campo da estratégia 

empresarial, dependendo de sua capacidade de desenvolvimento empírico.  

Grant (1991) procura integrar os conceitos propostos pela RBV em um modelo com 

implicações práticas para os gerentes. A base do modelo é a seguinte: recursos  

capacidades  vantagem competitiva  escolha estratégica. Para implementar esta 

seqüência, inicialmente a empresa deve identificar seus recursos, em seguida, suas 

competências para, assim, avaliar sua vantagem competitiva em termos de sustentação e 

apropriação dos resultados. Finalmente, a empresa deve selecionar a estratégia que melhor 

represente a exploração dos recursos que possui e identificar os recursos a desenvolver.  

A base para a elaboração estratégica são os recursos internos da organização, pois 

segundo Grant (1991), em face de um ambiente dinâmico, onde a preferência dos clientes 

muda constantemente, os recursos e capacidades da empresa são mais estáveis. Portanto, 

mais adequados para estabelecer a identidade da organização do que, por exemplo, a missão 

focada em elementos para atender demandas externas. 

Grant (1991) propõem uma distinção e uma classificação para recursos e 

competências. Para o autor, recursos são entradas do processo de produção, assim como 

constituem as unidades de básicas de análise, como capital, equipamentos, habilidades 

individuais dos empregados, patentes, marcas, etc... Enquanto competências são as 

atividades de coordenação dos grupos de recursos para realizar uma determinada atividade 

ou tarefa. 

A RBV atraiu a atenção de diversos pesquisadores, segundo Mahoney e Pandian 

(1992), por ser um modelo que encoraja e possibilita a inter-relação entre diversas 
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perspectivas teóricas. Em particular, interconecta três linhas importantes de pesquisa: 

conceitos sobre o mainstraem de estratégia; Organizational Economics ; e  Organização 

Industrial. Com relação ao mainstraem da estratégia, a RBV incorpora as competências 

distintivas de empresas heterogêneas e as implicações de direção e performance de 

estratégias de diversificação. As fontes de rendas são derivadas e sustentadas por recursos 

superiores, imperfeitamente imitáveis e imperfeitamente substituídos. A empresa pode 

alcançar rentabilidade superior por possuir melhores recursos e também por possuir 

competências que permitem melhor utilização destes recursos. Na questão da 

diversificação, a RBV aponta para considerações do limite de crescimento, das motivações 

para a diversificação e do direcionamento da diversificação (Mahoney e Pandian, 1992).  

Com relação à área de Organization Economics, Mahoney e Pandian (1992) 

argumentam que a RBV não se alinha aos princípios da economia neoclássica, adaptando 

conceitos relativos à Teoria da Agência, Custos de Transação e Evolucionary Economics. A 

RBV, foca como fator de sucesso, o comportamento dos atores individuais da empresa para 

alcançar vantagens específicas através da combinação interna exclusiva de recursos e 

competências. E com relação à Organização Industrial, Mahoney e Pandian (1992) afirmam 

ocorrer um forte alinhamento em relação ao modelo Bain-Porter quanto à questão de 

sustentabilidade competitiva, através de mecanismos de isolamento que criam barreiras à 

mobilidade e a substituibilidade. Ou seja, realizam um refinamento das barreiras à entrada e 

à possibilidade de substituição.  

Para Collis e Montgomery (1995), a teoria dos recursos explica como os recursos 

dirigem a performance da empresa em um ambiente competitivo, combinando análises 

internas sobre a empresa com análises externas sobre o ambiente. O sucesso da empresa 

advém da melhor e mais apropriada posse de recursos para seus negócios e estratégias. A 

empresa deve realizar quatro testes para identificar o valor dos seus recursos: proteção à 

imitação,  durabilidade, apropriação, substituição e superioridade competitiva. Quanto à 

possibilidade de imitação, o teste pode ser feito por unicidade física, dependência de 

trajetória (path dependence), ambigüidade causal e limitação potencial de mercado 
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(economic deterrence). O teste da durabilidade consiste em verificar como determinado 

recurso pode sustentar a performance ao longo do tempo. O teste da apropriação mede 

como o recurso é capaz de capturar rentabilidade do mercado. O teste da possibilidade de 

substituição verifica qual a possibilidade de outro tipo de recurso ser utilizado para realizar 

a mesma finalidade. E, por fim, o teste da superioridade competitiva verifica qual, 

realmente, é melhor o melhor recurso para a empresa. Os gerentes devem construir as 

estratégias de suas empresas tendo em vista estas cinco questões.  

Ainda, segundo Collis e Montgomery (1995), a RBV permite entender problemas 

relativos à diversificação, identificando três erros comumente cometidos: gerentes tendem a 

superestimar a possibilidade de transferência de ativos específicos e capacidades gerenciais, 

bem como superestimam suas habilidades para competir em indústrias altamente lucrativas, 

assumindo, que recursos genéricos poderão constituir a principal vantagem competitiva em 

um novo mercado (Collis e Montgomery, 1995). 

Amit e Schoemaker (1993), examinando as condições que permitem às empresas 

conseguirem retornos sustentáveis superiores à média da industria, assinalando que tais 

condições ocorrem devido a imperfeições no mercado de fatores estratégicos e decisões dos 

gerentes sobre quais recursos desenvolver. O trabalho ainda procura conectar a análise 

estrutural da industria à RBV. As decisões gerencias sobre quais recursos desenvolver são 

tomadas dentro em contexto de incerteza, complexidade e conflitos organizacionais. 

 

2.1.4.1 Resource-Based View – Sustentabilidade e Imitação Custosa 
 
 

Como já apontado, um dos elementos centrais para a RBV é a sustentação da 

vantagem competitiva que se dá pela capacidade da empresa evitar que seus recursos sejam 

copiados, uma vez que a vantagem competitiva surge da heterogeneidade dos recursos. 

Assim, a empresa deve criar mecanismos que isolem os recursos de cópia por seus 
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competidores. Entende-se por não imitação a imitação custosa e fora de um período de 

tempo efetivo para obter resultados no mercado. 

Em seu artigo seminal, Wernerfelt (1984) já apontava que, para adquirir vantagem 

competitiva através de seus recursos, a empresa precisa criar uma situação na qual seus 

recursos serão dificilmente imitáveis por outras empresas. Esta situação competitiva pode 

ser obtida através do processo produtivo empregado, da lealdade dos consumidores, da 

experiência produtiva ou da liderança tecnológica no mercado. 

A imitação ou substituição aumenta o suprimento de um recurso inicialmente 

escasso podendo reduzir a possibilidade de lucro da empresa, o que a leva à procura de 

proteção deste recurso contra a imitação. A capacidade de proteção de um recurso contra a 

imitação ou substituição, por sua vez, é uma questão dependente de uma série de outros 

fatores. 

Rumelt (1997) descreve a proteção dos recursos como mecanismos de isolamento. 

Estes mecanismos de isolamento são resultados da indeterminação ou ambigüidade causal 

do conhecimento envolvido. A ambigüidade causal é dada através do relacionamento de 

diversos recursos, ou seja, resulta da interação de outros recursos e atividades e, portanto, 

não é copiado diretamente, uma vez que os agentes econômicos não conseguem identificar 

onde a vantagem competitiva é gerada. Rumelt (1997) ainda adverte que numa indústria de 

alto crescimento, na qual as taxas de rentabilidade são relativamente altas, os mecanismos 

de isolamento não são considerados, porém, quando a indústria atinge seu equilíbrio final, 

as empresas, que negligenciaram os mecanismos de isolamento, passam a operar com 

retornos abaixo da média. 

O trabalho de Dierickx e Cool (1989) traz importantes contribuições à 

sutentabilidade, uma vez que foca o processo de acumulação de recursos através do 

desenvolvimento interno destes. Os autores apontam como elementos do processo de 

acumulação, que inibem a imitação (1) o tempo de desenvolvimento (“time compression 

diseconomies”), (2) a eficiência dos ativos, (3) a interconectividade dos recursos, (4)  a 

erosão dos recursos e (5) a ambigüidade causal.  
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O tempo de desenvolvimento está relacionado ao período de desenvolvimento e os 

autores citam, como exemplo, que um estudante do curso de MBA de um ano não 

conseguirá ter o mesmo conhecimento que outro de um curso de dois anos, mesmo que o 

primeiro receba a mesma quantidade de informação e a mesma carga horária de aula em 

apenas um ano. A idéia de eficiência de ativos está relacionada ao estoque de recursos, ou 

seja, a eficiência é maior para aquelas empresas que já possuem maior estoque de recursos. 

A questão da interconectividade dos recursos significa que não basta ter um determinado 

recurso, mas que existam outros recursos que propiciem ou lhe dêem suporte para 

desenvolver. A erosão dos recursos é a sua perda de competitividade ao longo do tempo por 

falta de adequada manutenção destes recursos. A ambigüidade causal é gerada pelo 

processo de acumulação, uma vez que ele é descontínuo e, muitas vezes, não se tem 

controle, ou não são claras as variáveis relevantes que determinam o produto final da 

acumulação. 

Reed e Defillippi (1990) propõem a existência de três condições que, 

individualmente ou em conjunto, levariam à ambigüidade causal: conhecimento tácito; 

complexidade decorrente da interdependência entre um grande número de recursos, o que 

também dificultaria a imitação; e especificidade dos ativos. 

Barney (1991) ainda aponta como principal fator de não imitação a ambigüidade 

causal, como apontado por Reed e Defillippi (1990). Devido à ambigüidade causal, as 

outras empresas ficam impossibilitadas de imitação porque elas não sabem qual deve ser a 

ação que devem tomar para imitar a estratégia da concorrente e, portanto, esta não pode ser 

duplicada.  

No entanto, algumas vezes ocorre uma sobreposição de idéias e, devido a isto, 

Peteraf (1993) propõe um modelo geral que congrega várias linhas de desenvolvimento 

gerando um entendimento comum. Para isto, quatro condições devem estar 

simultaneamente presentes para garantir criação e sustentação da vantagem competitiva: (a) 

posse de recursos superiores em relação à concorrência, os quais devem ser fixos (não 

podem ser expandidos) ou quase-fixos (não podem ser expandidos rapidamente) e escassos 
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(insuficientes para atender a toda a demanda da indústria, de tal forma que recursos menos 

eficientes, de outras empresas, também entrem em produção); (b) limitações ex-post à 

competição, tais como imitação imperfeita e substituição imperfeita (de tal forma a 

preservar os lucros proporcionados pelos recursos superiores); (c) limitações ex-ante à 

competição, de tal forma que a empresa consiga obter os recursos superiores necessários à 

implementação de sua estratégia a um custo inferior ao valor presente que o uso destes 

ativos proporcionará. 

A inelasticidade da oferta dos recursos permite a realização de lucros acima da 

média do mercado enquanto durar a relativa raridade dos recursos e não existirem outras 

combinações de recursos capazes de produzir os mesmos bens ou bens substitutos. Para que 

as rendas ricardianas não sejam erodidas, é necessário que sejam protegidas da ação dos 

concorrentes, evitando que estes tenham acesso aos mesmos recursos ou a recursos que 

produzam resultado equivalente. Em resumo, é necessário que as condições de 

heterogeneidade sejam preservadas. Dois mecanismos que previnem a erosão das rendas 

são analisados: a imitação imperfeita e a substituição imperfeita. A imitação imperfeita dos 

recursos explica a dificuldade das empresas em identificar e reproduzir os recursos mais 

importantes dos seus concorrentes. A substituição imperfeita diz respeito à dificuldade de 

substituir os recursos utilizados pelos concorrentes por outros que poderiam ter os mesmos 

resultados com um rendimento econômico igual ou superior (Peteraf, 1993). 

 

2.1.4.2 Resource-Based View e a Performance das Empresas 
 

Nas duas últimas décadas, diversos estudos, no campo da estratégia empresarial, 

concentraram-se na análise da performance das empresas. Diversos artigos foram gerados 

sobre diferentes linhas teóricas. Alguns destes estudos utilizaram a RBV como referencial 

teórico para debater  como a vantagem competitiva pode ser obtida e sustentada gerando 

melhor performance. 
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Nesta linha, Wernerfelt e Montgomery (1986) desafiam a noção de atratividade de 

uma indústria como proposto pela linha econômica da Organização Industrial, ou seja, de 

que a rentabilidade de uma empresa está relacionada à estrutura da industria e o 

posicionamento que possui dentro desta estrutura. Os autores defendem que uma indústria 

poderá ser rentável ou não, dependendo das características específicas de cada empresa, ou 

seja, de suas dotações específicas de recursos. Os autores, por exemplo, apontam que duas 

medidas muito comuns de atratividade, (1) crescimento da indústria e (2) rentabilidade 

média da indústria, possuem implicações contrárias para diferentes tipos de empresas. Além 

disto, a sobrevivência de empresas ineficientes será  maior se os consumidores estão 

dispostos a comprar mais a preços ligeiramente mais baixos, e se muitas outras empresas 

ineficientes competem no mesmo mercado. Wernerfelt e Montgomery (1986) concluem que 

estas condições são mais prováveis em mercados de alto crescimento, nos quais a demanda 

é mais forte e as pressões competitivas são fracas. 

Através do exame da rentabilidade de um conjunto de empresas americanas, Hansen 

e Wernerfelt (1989) apontaram que elementos organizacionais explicam duas vezes mais a 

variância da performance do que elementos econômicos ligados à estrutura da indústria 

como proposto pela escola da Organização Industrial. O estudo foi realizado com base em 

um banco de dados de informações econômicas, em amostra composta por 60 empresas da 

lista de mil empresas da revista americana Fortune. Os resultados do estudo apontaram a 

presença de dois conjuntos de elementos, econômicos e organizacionais, confirmando a 

importância e a independência de ambos no impacto sobre a performance, embora o maior 

impacto tenha sido explicado por elementos organizacionais. 

Em estudo empírico sobre a taxa de retorno entre linhas de negócios baseado em 

dados da Comissão de Comércio Federal (FTC – Federal Trade Comission) Schmalensee 

(1985) decompôs a variância da taxa de retorno sobre patrimônio. Os dados utilizados no 

estudo foram dados das linhas de negócio no ano de 1975 em relação à indústria, à 

corporação e aos componentes de participação de mercado. Como resultado principal este 
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estudo apontou que efeitos relativos à indústria são responsáveis por explicar a maior parte 

da variação dos retornos. 

Porém, Rumelt (1991) realizou teste empírico semelhante e encontra resultados 

opostos aos de Schmalensee (1985). Em “How much does industry matter?”, este autor a 

partir da suposição de que as imperfeições de mercado mais importantes surgem a partir de 

elementos coletivos que guiam o comportamento das empresas, analisando o período de 

1974 – 1977, maior que o utilizado (1975) por Schmalensee (1985). O autor procurou 

identificar a influência de diversos fatores na performance de unidades de negócios 

específicas. O estudo divide a variância da taxa de retorno de cada linha de negócio com 

base em dados da Comissão de Comércio Federal (FTC – Federal Trade Comission) que 

informa detalhes relativos a fatores da indústria, de tempo, de filiação corporativa e fatores 

específicos à empresa nos quais as empresas atuam. Os dados revelam que os fatores 

corporativos são desprezíveis, fatores ligados as indústrias estáveis são relativamente pouco 

importantes e efeitos de unidades de negócios estáveis são muito relevantes. Estes 

resultados sugerem que as fontes mais importantes de rendas econômicas são específicas do 

negócio sendo que os efeitos da indústria e dos relacionamentos corporativos são menos 

importantes. Para Rumelt (1991), as empresas diferem muito umas das outras, estando aí, a 

explicação da diferença de performance. 

 

2.1.5 Resource-Based View -  Desenvolvimentos Empíricos 

 

Acedo et al. (2006) apontam que existe algumas centenas de artigos empíricos que 

derivaram das proposições teóricas iniciais da RBV. Além dos desenvolvimentos no campo 

da administração geral e estratégica foram realizadas pesquisas nas áreas de Marketing, de 

Recursos Humanos e de Tecnologia da Informação. Hoopes et al. (2003) argumentam que 

as pesquisas empíricas sobre a RBV tomaram os mais diversos rumos e que apesar do 
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grande número de artigos, há grande divergência de resultados, bem como sobre o que é um 

recurso em definições operacionais em estratégias de investigação.  

Porém, pode-se agrupar estas pesquisas em algumas linhas centrais: (a) firmas que 

possuem recursos estratégicos possuem retornos econômicos superiores a média do setor, 

(b) firmas que possuem recursos não substituíveis, escassos e não imitáveis possuem 

vantagem competitiva sobre outras empresas, (c) os recursos internos das firmas explicam 

sua performance (d) desenvolvimento de capacidades e conhecimentos dinâmicos e (e) 

aplicações em áreas funcionais como recursos humanos, marketing, tecnologia da 

informação, etc (Barney e Wright, 2001; Barney, Wright e Ketchen Jr, 2001; Barney, 

2001).  

A seguir são apresentados o resultado da revisão de artigos empíricos sobre RBV 

que auxiliam a formulação da proposta de investigação desta tese. Tais artigos estão em 

dispostos em ordem cronológica. 

Tallman (1991), em análise quantitativa da industria automobilística global para 

identificar fatores explicativos para a performance competitiva das empresas a nível global, 

refere que grupos estratégicos na industria automotiva nos países em que se situam as 

subsidiárias explicam as decisões produtivas locais. E que fatores específicos da empresa 

em determinado ambiente é mais poderoso para explicar a performance da empresa neste 

local (país) do que as medidas mundiais e as habilidades amplas definidas pela matriz. 

Collis (1991) aplicou os conceitos da RBV em comparação com as explicações que 

derivam da economia para avaliar a competição em nível global. O autor realizou estudo de 

caso na industria rolamentos, analisando as três maiores empresas globais de rolamentos. 

Seus resultados apontaram que a herança administrativa da empresa, suas competências 

centrais e sua capacidade de implementação determinaram a posição do produto no 

mercado e a dinâmica competitiva global na industria rolamentos. Além destes resultados, o 

autor aponta que a competência central determina a visão estratégica da empresa e quais 

recursos precisam ser re-adequados ou desenvolvidos pela organização. 
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Hall (1992), baseado em pesquisa realizada com presidentes de companhias 

inglesas, aponta que a vantagem competitiva baseia-se especialmente em ativos intangíveis. 

O trabalho do autor baseou-se na percepção dos presidentes em relação a treze ativos 

intangíveis, listados na tabela 3. 

 

 

Tabela 3: Ativos Intangíveis, segundo Hall (2002). 
  

Ativos Intangíveis por Ordem de Importância 

1. Reputação da Empresa 
2. Reputação do Produto 
3. Know-how dos empregados 
4. Cultura 
5. Rede organizacional 
6. Recursos físicos especializados 
7.  Bancos de dados 
8. Know-how do Fornecedor 
9. Know-how do Distribuidor 
10. Conhecimento do público 
11. Contratos 
12. Direito de propriedade 
13. Segredos comerciais  

Fonte: adaptado de Hall (1992) 

 

 

 Como pode-se observar na tabela 3, a reputação da empresa e do produto, aliado ao 

know-how dos empregados e à cultura organizacional, foram os elementos percebidos como 

os que geravam maior sucesso para o negócio. Segundo o autor, seus resultados 

demonstram que o processo de planejamento estratégico deve se basear nos ativos 

intangíveis, pois são estes ativos que criam capacidades diferenciais para a organização e 

sustentam sua vantagem competitiva (Hall, 1992). 

Em seguida, o mesmo autor (Hall, 1993) realizou seis estudos de caso visando 

aprofundar o entendimento sobre ativos intangíveis. Para isto, desenvolveu um modelo que 
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agrupa os ativos em quatro categorias: (a) regulatória (ex.: patentes); (b) posicional (ex.: 

reputação do produto); (c) funcional (ex.: know-how) e (d) cultural (ex.: habilidade de 

gerenciar mudança). Nestes estudos de caso os recursos intangíveis identificados como 

responsáveis pela vantagem competitiva sustentável foram: (a) know-how dos empregados, 

(b) reputação da empresa, (c) reputação do produto, (d) percepção dos padrões de qualidade 

e (e) habilidade em gerenciar mudanças. 

Leonard-Barton (1992) investigou os processos de inovação e o relacionamento 

destes processos com as competências organizacionais em cinco grandes empresas 

americanas. Seus resultados apontaram que as competências podem alavancar processos de 

desenvolvimento de novos negócios mas, também, podem inibi-los. As competências 

possuem um lado negro, algumas vezes elas travar a organização e não estar adequadas as 

demandas externas. A autora denomina o conjunto de competências, neste caso, de core 

rigidities. E o conjunto de competências centrais que serviram a empresa no passado e que 

ainda pode ser apropriado para alguns projetos ou parte de projetos, pode transforma-se em 

rigidez central para outros projetos necessários à nova dinâmica do mercado. Leonard-

Barton (1992), operacionaliza no processo de inovação focado em pesquisa e 

desenvolvimento o que Prahalad e Hamel (1990) denominaram teoricamente de rigidez 

essencial. Para estes autores a  rigidez essencial consiste em competência central que 

deixou de gerar valor e impede que a organização siga por outros caminhos. Porém, 

Leonard-Barton (1992) analisa somente competências específicas para projetos de 

inovações tecnológicas.  

Barnett et al. (1994), em estudo empírico quantitativo em amostra composta por 65 

bancos no estado norte-americano de Illinois, no período de 1987 a 1993, testaram o 

conceito de evolução competitiva entre bancos com múltiplas unidades e bancos com 

unidade única. Segundo os autores, bancos com maior número de unidades possuem 

aprendizado menor que os de unidade única, pois podem mudar suas posições físicas no 

mercado frente a competição. O argumento dos autores, a favor desta afirmação consiste na 

constatação que bancos constituídos por unidade única e que sobreviveram ao longo do 
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tempo e passaram por dificuldades competitivas em sua história, na média, conseguiram 

maior performance face aos níveis competitivos atuais do que os bancos com múltiplas 

unidades.  

McGrath et al. (1995), definem competência em termos operacionais como a forma 

que uma organização consegue atingir seus objetivos planejados e em pesquisa empírica 

quantitativa analisaram 160 novas iniciativas em 40 empresas de 16 países. Os resultados 

sugerem que existem dois importantes antecedentes na formação das competências e na 

geração de vantagem competitiva: um é a compreensão da equipe gerencial no 

desenvolvimento da competência necessária à empresa, e o outro, o empenho desta equipe 

para sua execução prática.  

Segundo Powell (1995) o sistema de qualidade total (TQM) é um recurso 

estratégico da organização capaz de criar vantagem competitiva sustentável. Os resultados 

sugerem que elementos associados ao sistema de qualidade total – treinamento em 

qualidade, melhoria no processo e benchmarking – não são capazes de gerar vantagem 

competitiva sustentável, mas que o processo de qualidade total ajuda na formação de 

elementos tácitos e comportamentais que são imperfeitamente imitáveis e que permitem a 

criação de vantagem competitiva sustentável. Estes elementos são a criação de uma cultura 

corporativa aberta, empowerment dos empregados e comprometimento dos executivos. Para 

chegar as estes resultados o autor realizou um estudo quantitativo através do teste de 

hipóteses com uma amostra de trinta empresas industriais da região nordeste dos EUA que 

possuíam programas de qualidade total.  

Miller e Shamsie (1996) realizaram estudo longitudinal quantitativo baseado em 

dados secundários, analisando os recursos dos grandes estúdios cinematográficos de 

Hollywood. O período abrangido pelo estudo foi de 1936 a 1965. A análise apontou que os 

recursos baseados em propriedade como contratos com estrelas e cinemas, foram os 

responsáveis pela performance dos estúdios no período de 1936 a 1950, uma época em que 

o ambiente permaneceu estável. No período após 1950, até 1965, em que o ambiente 

permaneceu instável, os recursos que passaram a determinar a performance foram os 
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baseados em conhecimento, neste caso coordenação, produção e gerenciamento do 

orçamento. 

Neste estudo, Miller e Shamsie (1996), incorporaram o ambiente externo em sua 

análise, utilizando a variação da performance dos estúdios como critério de classificação de 

estabilidade do ambiente. A hipótese testada foi que em ambientes estáveis os recursos de 

propriedade seriam mais apropriados do que os recursos baseados em conhecimento e no 

ambiente instável os baseados em conhecimento seriam os mais adequados. No entanto, os 

próprios autores reconhecem que testaram um número limitado de recursos. E, pode-se 

acrescentar, que os autores não procuraram traçar nenhuma ligação entre recursos de 

propriedade e de conhecimento, tidos como independentes uns dos outros. Entretanto, até 

que ponto os recursos de propriedade não forçariam o desenvolvimento dos recursos de 

conhecimento em um segundo momento? 

Majumdar (1998), aplicando a metodologia DEA (data envelopment analysis), 

muito utilizada em administração da produção e economia para analisar a eficiência de um 

recurso de uma empresa em relação a outra, identificaram que o emprego dos recursos é 

diferente entre as empresas do setor de telecomunicação nos EUA. Com a aplicação do 

modelo consegue-se verificar padrões de alocação de recursos dentro da industria. O autor 

mostrou que existe diferente utilização dos mesmos tipos de recursos por diferentes 

empresas. Cabe ressaltar que esta metodologia é empregada para estudar recursos 

produtivos, como por exemplo, aproveitamento de uma central telefônica comparada a uma 

empresa classificada como a mais eficiente.   

Côté et al. (1999) pesquisaram a relação entre a lógica dominante e a estratégia de 

aquisição de uma grande empresa de engenharia e construção canadense. Os autores 

realizaram uma análise longitudinal qualitativa no período de 1977 a 1990. As fontes de 

evidencias foram entrevistas e dados secundários da empresa. Os autores utilizaram o 

conceito de lógica dominante (Prahalad e Bettis, 1986) para explicar a evolução da 

estratégia de aquisição da empresa. O estudo sugere que a lógica dominante que a empresa 

possui no desenvolvimento de suas atividades-chave foi reforçada em sua história pelo 
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desenvolvimento de uma perspectiva gerencial que enfatiza autonomia, desenvolvimento 

individual, foco no curto prazo e oportunismo. E que esta perspectiva gerencial chega a 

inibir a extensão das competências centrais, mas ao mesmo tempo encoraja a aquisição 

agressiva no curto prazo.  

A empresa passou por um processo de crescimento via aquisições, e durante os 

processos de aquisição e incorporação a empresa tendia a preservar sua lógica dominante 

até que inconsistências criadas pelo processo de integração entre as diferentes lógicas 

dominantes fossem reveladas por uma crise ou uma série de crises gerada pela 

heterogeneidade das aquisições (Côté et al., 1999).    

Yeoh e Roth (1999) em uma análise longitudinal quantitativa em amostra de 20 

empresas farmacêuticas visando investigar o impacto dos recursos e capacidades para a 

sustentação da vantagem competitiva no setor, partiram de dois recursos que consideraram 

chave para a competição da industria: os investimentos em pesquisa e desenvolvimento e os 

investimentos em maketing e força de vendas. Os investimentos em pesquisa e 

desenvolvimento geram patentes que são a forma mais clara de recurso valioso, raro e não 

imitável, porém é preciso explora-los no mercado, o que é realizado através de marketing e 

vendas. 

A partir destes recursos, os autores (Yeoh e Roth, 1999) identificam a formação de 

dois tipos de capacidade de sustentação da vantagem competitiva: capacidades 

componentes e capacidades integrativas. As capacidades componentes são as habilidades 

locais, fundamentais para solucionar problemas cotidianos; e as capacidades integrativas 

são as habilidades da empresa na utilização dos recursos e das capacidades componentes 

para suportar a renovação organizacional. No caso das empresas farmacêuticas, estas 

capacidades e recursos não podem ser adquiridas no mercado e são frutos de pesquisa e 

desenvolvimento. 

Seguindo a lógica, recursos  capacidades  vantagem competitiva sustentável, os 

autores concluem que os recursos e as capacidades apontadas geram como vantagem 
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competitiva patentes globais e diferenças terapêuticas entre as empresas (Yeoh e Roth, 

1999). 

Dutta et al. (2003) através do estudo de caso de uma grande empresa manufatureira 

norte-americana, identificam a capacidade de precificação como recurso estratégico da 

organização. Para os autores, a capacidade de precificação constitui recurso chave, 

argumentando que, para ser estratégico o recurso precisa ser valioso, raro e não imitável e a 

firma apropriar-se do valor gerado por este recurso, e esta apropriação de valor ocorre com 

a precificação acertada.O material do estudo consistiu de entrevistas, observação não 

participativa e registros da empresa. 

Segundo Dutta et al. (2003), a precificação é uma capacidade desenvolvida pela 

empresa que, para desenvolver esta capacidade, necessita desenvolver recursos, rotinas e 

mecanismos de coordenação que exigem tempo e alto investimento. A empresa precisa ser 

capaz de criar valor e de se apropriar do valor que ela cria. Os gestores precisam ser 

capazes de precificar os seus produtos próximos do que o consumidor está disposto a pagar 

e assim adequar a criação de valor à apropriação de valor. 

 

2.2 Comprometimento Estratégico 

 

O conceito de comprometimento proposto por Ghemawat (1991) pode contribuir 

para o entendimento da formação e o do comportamento da base de recursos da 

organização ao longo do tempo. Nesta seção, inicialmente, aprofunda-se o entendimento do 

conceito de comprometimento estratégico (commitment) e, em seguida, desenvolve-se a 

ligação entre este conceito e a Teoria dos Recursos, apontando pontos de ligação e 

complementariedade. O comprometimento aponta relações de longo de longo prazo e, por 

isto, é um conceito que poderá auxiliar na analise longitudinal a ser realizada. 
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Ghemawat (1991) define comprometimento, de modo amplo, como: 

 

“ I define commitment as the tendency of strategies to persist 
over time”  (Ghemawat, 1991) 

 

 

Portanto, o conceito de comprometimento contribuirá para o entendimento do 

comportamento estratégico que persiste ao longo do tempo e de sua evolução.  

Para Ghemawat (1991), as escolhas estratégicas atuais, ou seja, os seus  

comprometimentos, direcionam ou limitam a escolha estratégica futura da organização. 

Assim, o comprometimento deve ser analisado mais como fator de restrição a escolhas 

futuras do que receita de sucesso. E a restrição da escolha futura não é boa ou má a priori, 

mas fruto de uma decisão atual correta ou não quanto à dinâmica futura de um setor. A 

restrição é fundamental para explicar a dinâmica estratégica, uma vez que condiciona as 

ações competitivas das organizações ao longo prazo. O comprometimento implica ações 

estratégicas que são cumulativas ao longo do tempo e, não, ações sucessivas e 

independentes.   

O trabalho de 1991 (Ghemawat, 1991) parte de dois trabalhos anteriores: o de Caves 

(1984), no qual o autor aponta  como elemento chave do mercado industrial, a existência de 

comprometimento competitivo, com entrantes ou desafiantes movendo-se perante as 

empresas estabelecidas, que continuam a evoluir segundo seus comprometimentos de 

recursos, que são irrevogáveis por períodos de tempo não triviais. Parte ainda do estudo de 

Ghemawat e Caves (1986) que analisaram o comprometimento intenso de capital e a 

performance na industria, através da análise de sunk cost6, identificando que empresas 

estabelecidas evitam a entrada de novas empresas ou promovem a erosão das rendas futuras 

destas. No entanto, deve-se considerar o tempo de entrada da nova empresa em relação ao 

comprometimento das atuais.  

                                                 
6 Conceito contábil-financeiro que se refere a custos que uma vez incorridos não são recuperados. 
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Na prática, o comprometimento estratégico torna-se concreto através de quatro 

processos com alto nível de causalidade: (a) processo de  lock-in, (b) processo de lock-out, 

(c) o “descompasso” (lag) e a (d) inércia (Ghemawat, 1991).  

O processo de lock-in de uma organização ocorre quando ela se prende a uma 

decisão de difícil ou irreversível. Por exemplo, ocorre quando a organização aplica recursos  

que provocam um fluxo de caixa inicial negativo para depois propiciar retorno à longo 

prazo, ou seja, a empresa investe muito dinheiro para o desenvolvimento de novos produtos 

ou mercados que a deixará presa por um longo tempo a este mercado. Ghemawat (1991), 

cita o desenvolvimento da aeronave 747 pela Boeing. E, uma vez que a empresa começou a 

investir pesadamente no desenvolvimento do modelo, mesmo que os custos fossem muito 

maiores que os previstos, não havia como voltar atrás. Veja a figura 2.  

 

 

Figura 2: Fluxo de Caixa e Lock-in 

 

 

Fonte: Adaptado de Ghemawat (1991, pág. 19) 
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Uma vez iniciado o desenvolvimento da aeronave 747, a Boeing  teve de manter a 

estratégia ao longo do tempo. Em t1 estando comprometida com esta estratégia interromper 

neste ponto significava incorrer em grandes perdas. O fluxo de caixa negativo também pode 

constituir importante limitador para que a empresa invista em outros projetos ou tome 

outras decisões que envolvam seu redirecionamento em um curto espaço de tempo. 

Cabe ressaltar que não é qualquer fator que será capaz de gerar lock-in da 

organização. Os fatores com tal capacidade são fatores estratégicos com características 

específicas, “duráveis” (persistente ao longo do tempo), e que influênciam a história da 

empresa. São fatores especializados adequados à execução estratégica de uma organização 

específica. E, estes fatores não são comercializáveis no mercado, pois, se isto fosse possível 

a empresa não estaria “presa” a uma determinada estratégia, poderia desfazer-se destes 

fatores sem prejuízo. E, muitas vezes, são fatores mais intangíveis do  que tangíveis. 

O conceito de lock-out significa estar preso fora do mercado ou impedido de realizar 

uma determinada estratégia. Uma vez que execute determinada ação, a empresa pode não 

ser capaz de realizar o caminho inverso, isto é, desfaze-la. Por exemplo, quando decide 

desativar uma fábrica antiga a empresa não conseguirá reativá-la após certo tempo pois os 

custos e tempo de reativação tornam o processo inviável (Ghemawat, 1991). De certa 

maneira o lock-out pode ser visto como processo inverso ao lock-in, ou seja, ao invés da 

organização “prender-se” dentro de uma estratégia, ela “prende-se” fora da possibilidade de 

executar esta estratégia. 

A possibilidade de uma oportunidade estratégica ser avaliada e aproveitada por uma 

empresa é limitada ao estoque de seus fatores acumulados7. Assim, para alterar sua 

estratégia e perseguir uma nova oportunidade fora de seu escopo inicial, redefinindo seu 

comprometimento estratégico, a empresa deve ajustar o seu estoque de fatores aos níveis 

exigidos pela nova oportunidade. No entanto, este ajuste de fatores estratégicos é lento e 

custoso, o que pode até inviabilizar a empresa aproveitar a nova oportunidade. Este fato é o 

                                                 
7 Note que Ghemawat (2001) fala de estoque de fatores e não recursos. 
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que Ghemawat (2001) denomina descompasso (lag). Ou seja, descompasso é a 

incapacidade da empresa re-adequar seus fatores dentro do tempo requerido.  

Cada fator requer um tempo específico para ser ajustado. Por exemplo, segundo 

Bonoma (1981) dentre as variáveis de marketing, as variáveis de comunicação são as 

únicas que podem ser alteradas significativamente no período de um ano, porém a base de 

consumidores pode se mover de maneira muito mais lenta. E as práticas de recursos 

humanos podem demorar até sete anos para que possam ser implementadas e gerar 

mudanças significativas (Skinner, 1981 apud Ghemawat 1991). 

Por fim, tem-se o conceito de inércia, que é a perspectiva que mantém a organização 

presa a um determinado caminho. Segundo Ghemawat (1991), por razões sociológicas e 

psicológicas as organizações tendem a preservar o status quo estratégico, o que as pode 

deixar de fora de oportunidades estratégicas importantes. 

Devido a estes quatro processos (lock-in, lock-out, lag e inércia), segundo 

Ghemawat (1991), o comprometimento é a única explicação geral para explicar a diferença 

de performance entre as organizações.  O comprometimento explica a heterogeneidade de 

fatores das organizações devido às escolhas realizadas ao longo do tempo, criando 

trajetórias diferentes.   

No entanto, o caráter irreversível do comprometimento gera a necessidade de 

profunda reflexão sobre o futuro face as decisões tomadas no presente. Em certo sentido o 

comprometimento complica a decisão. A empresa deverá despender tempo e atenção nas 

escolhas que são intensivas em comprometimento, as escolhas estratégicas da organização. 

As escolhas intensivas em comprometimento geram impacto no futuro da organização e, 

portanto, devem ser bem ponderadas. 

Visando avaliar de forma mais adequada as decisões que levam à empresa a  

comprometimentos estratégicos, Ghemawat (1991) aponta três aspectos inter-relacionados 

para análise: (a) analisar o posicionamento de mercado, (b) analisar a sustentabilidade de 

seu comprometimento e (c) analisar a possibilidade de flexibilidade deste 

comprometimento. 
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Com relação ao posicionamento, o autor aponta a análise clássica do 

posicionamento do produto no mercado, enfatizando o espaço para ganhar mercado e gerar 

valor, entendendo a posição das outras empresas, bem como quais são os diferenciais 

competitivos da empresa para escolher determinado posicionamento. O posicionamento 

deve ser visto como ponto de partida para a análise. 

No entanto, o posicionamento da empresa através do comprometimento leva à 

reação das outras empresas e, por isto, para aprofundar o processo decisório deve-se 

analisar a sustentabilidade do posicionamento, através de seus diferenciais. A análise de 

sustentabilidade indica a possibilidade de ganhos acima da média a longo prazo e, portanto, 

se deve realizar o comprometimento ou não. 

Para entender a sustentabilidade do posicionamento, deve-se mudar a perspectiva de 

análise e, ao invés de se analisar o produto, deve-se analisar os fatores que determinam uma 

posição superior. Estes fatores são aqueles escassos no mercado, ou seja, não 

comercializáveis em um mercado competitivo. Porém, a empresa deve ser capaz de 

apropriar-se do valor destes fatores escassos através de sua estratégia. Assim, existindo 

comprometimento dos fatores estratégicos escassos e de valor apropriado, a empresa 

conseguirá deter  a imitação e sustentar a sua posição. 

Por último, segundo Ghemawat (1991) na análise para realizar o comprometimento, 

a empresa deve avaliar a flexibilidade deste comprometimento, ou seja, a possibilidade de 

revisão estratégica e alteração da direção estratégica da organização. A flexibilidade é vista 

como uma outra fonte de valor que deve ser somada as anteriores. 

No estudo de Ghemawat (1991) a questão da flexibilidade é confusa e contraditória 

em comparação aos princípios anteriores, além de menos profunda em termos de 

possibilidade. Pois, se o comprometimento deve ser feito sobre fatores escassos que geram 

uma posição competitiva sustentável, como criar flexibilidade para estes fatores? O próprio 

conceito apropriação do valor dos fatores implica sua interligação com outros fatores da 

organização. Ou seja, o comprometimento deve ocorrer em relação a fatores específicos, 
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analisados cuidadosamente, para sustentar a posição competitiva a longo prazo e, ao mesmo 

tempo, ser flexível ou seja ter mobilidade.  

Ghemawat e Sol (1998) aprofundam a questão da flexibilidade em um outro 

trabalho, abordando a idéia do trade-off  entre comprometimento e flexibilidade. Este 

trabalho será apresentado seguir, pois os próprios autores estabelecem uma ligação entre 

comprometimento e Teoria dos Recursos. 

No Brasil, Mariotto (2003) estudou a industria automobilística de 1990 a 2002, 

aplicando o conceito de comprometimento e de flexibilidade propostos por Ghemawat 

(1991) e Ghemawat e Sol (1998), visando entender os fenômenos desta industria sob uma 

nova perspectiva. Segundo Mariotto (2003), o país passou por um período de grande 

turbulência e incerteza, levando à convergência das estratégias das empresas 

automobilísticas. Três tendências comuns foram identificadas: (a) reestruturação das 

operações, (b) desenvolvimento de veículos populares, e (c) criação de excesso de 

capacidade. Estas tendências foram fruto da trajetória estratégica das montadoras no Brasil, 

buscar de flexibilidade para enfrentar o ambiente turbulento e, ao mesmo tempo, ter 

comprometimento para sustentação estratégica. 

 

2.2.1 A Relação Recursos e Comprometimento 

 

Os argumentos utilizados por Ghemawat (1991) estão relacionados a diversos 

conceitos da Teoria dos Recursos. No entanto, há muito pouca conversação nos 

desenvolvimentos empíricos entre a Teoria dos Recursos e comprometimento estratégico. 

Talvez, uma das razões para a falta de interação seja o caráter longitudinal do conceito de 

commitment e o caráter estático transversal das pesquisas da Teoria dos Recursos, que 

considera apenas os recursos atuais da organização. 

Segundo Ghemawat (2001), o comprometimento é uma explicação geral para a 

diferença de performance entre as empresas. Para o autor, a história importa, pois 
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competidores iniciam com diferentes estoques de fatores e, portanto, percorrem trajetórias 

diferentes. Mesmo se as empresas estiverem alertas às mesmas oportunidades de mercado 

sua ações serão diferentes de acordo com seu conjunto de fatores. Assim, como diversos 

teóricos da RBV (Wernerfelt, 1984; Hansen e Wernerfelt, 1989; Rumelt, 1991; Lippman e 

Rumelt, 1992) Ghemawat (1991) argumenta que é a heterogeneidade dos fatores que 

determina a diferença de performance na industria, porém é através do comprometimento 

que esta diferença é sustentada. Segundo o autor, sem comprometimento as diferenças de 

performance entre as empresas desapareceriam num “piscar de olhos”. 

Para Ghemawat (1991) o comprometimento é um processo “durável”, isto é, 

persistente ao longo do tempo e que influencia a história da empresa. E o resultado deste 

processo durável é especializado e não comercializável no mercado. Esta não 

comercialização está relacionada mais a fatores intangíveis (ex. relacionamentos) do que a 

fatores tangíveis (equipamentos). Esta linha de raciocínio está completamente alinhada às 

proposições de Dierickx e Cool (1989) sobre o processo de acumulação e desenvolvimento 

interno dos recursos. Bem como aos recursos intangíveis da RBV (Itami, 1987; Hall, 1992, 

1993). 

Ainda, Ghemawat (1991) aponta que as organizações, por mecanismos psicológicos 

e sociológicos, criam um viés que preserva o status quo estratégico, denominando-o 

inércia, que se alinha ao conceito de lógica dominante (Prahalad e Bettis, 1986; Bettis e 

Prahalad, 1995). 

 Outro ponto de ligação forte entre a Teoria dos Recursos e o comprometimento é a 

questão da sustentação estratégica. Para Ghemawat, a sustentação da vantagem competitiva 

se dá pela escassez de um fator e a possibilidade da empresa gerar valor sobre esta escassez. 

Portanto, totalmente alinhado com os mercados de recursos estratégicos (Barney, 1986b), 

recursos únicos (Dierickx e Cool, 1989; Barney, 1991; Rumelt, 1997) e valiosos (Barney, 

1991). 

Para Ghemawat (1991), a sustentação da vantagem competitiva se dá pela 

impossibilidade de imitação e as barreiras à imitação foram trabalhadas por diversos 
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autores da RBV (Dierickx e Cool, 1989; Reed e Defillippi, 1990; Barney, 1991; Lippman e 

Rumelt, 1992; Barney, 1997). 

Ghemawat e Sol (1998) fazem uma ligação direta entre a RBV e o conceito de 

comprometimento. Os autores trabalham a idéia do trade-off  entre comprometimento e 

flexibilidade. A explicação do trade-off entre comprometimento e flexibilidade ocorre pela 

combinação de recursos que são específicos da empresa e recursos que são de uso 

específico ou uso flexível, conforme a matriz representada na figura 3. 

 

 

Figura 3: Matriz de Especificidade do Recurso 

Fonte: Ghemawat e Sol (1998, p. 29) 
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Para os autores (Ghemawat e Sol, 1998) o quadrante A representa os recursos 

altamente flexíveis enquanto os recursos localizados no quadrante D são os menos flexíveis 

para a empresa, uma vez que têm uso específico e são especificos da empresa. Porém, para 

os autores, os recursos do quadrante D são os responsáveis por sustentar vantagem 

competitiva: 

 

“Because firm-specific resource are, by their very nature, 
more strategic, choice concerning such resources are the 
ones that need to be analyzed in particular depth. And 
commitments to some such resources are necessary (but not 
sufficient) condition for sustained superior performance” 
(Ghemawat e Sol, 1998) 

 

 

No entanto, os autores são claros que os recursos específicos da empresa, ao mesmo 

tempo que são responsáveis por sustentar a vantagem competitiva da organização, também 

podem ser responsáveis por perdas irreversíveis. 

Para os autores, os recursos flexíveis (quadrantes A e C) estão muitas vezes ligados 

a decisões táticas que podem ser revertidas pela empresa. Já os recursos específicos 

(quadrantes B e D) ligam-se  a decisões estratégicas porque estão relacionados à vantagem 

competitiva sustentável ou perdas irreversíveis. 

 O conceito de commitment (Ghemawat, 1991) está diretamente ligado à formação 

da base de recursos da organização. Para se comprometer com uma estratégia, a empresa 

terá de construir determinada base de recursos ou desenvolver determinado conjunto de 

competências. Assim, o comprometimento de uma organização determina as ações que 

poderão ser executadas, bem como restringe as possibilidades futuras de escolha. 
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2.3 Pesquisas sobre o Mercado Aéreo 

 

Esta seção é dedicada à revisão de pesquisas em administração e economia que tem 

como objeto de estudo empresas aéreas ou o setor aéreo. Tem por finalidade aprofundar o 

entendimento do mercado aéreo e das metodologias empregadas para seu estudo. Na área 

de administração existem alguns estudos com foco em interações competitivas do setor e, 

na área de economia, a preocupação é com o mercado e sua regulação.  

 Um estudo citado em todas as referências sobre o mercado aéreo utilizadas nesta 

tese é o de Michel Levine (Levine, 1987), Airline Competition in Deregulate Markets, 

publicado em uma revista de direito e regulação. Trata-se de trabalho extenso que traça um 

panorama da dinâmica do mercado aéreo norte-americano após sua desregulamentação e 

como o mercado se acomoda em uma nova posição. 

Segundo Levine (1987), em função dos efeitos da grande depressão, o mercado 

aéreo norte-americano foi fortemente regulado em 1938. A regulação continuou muito forte 

durante as décadas seguintes, começando a ser contestada na década de 1950. A 

desregulamentação ganhou força nas décadas de 1960 e 1970 e culminou com o ato de 

desregulamentação em 1978. Segundo o autor, para os economistas que impulsionaram esta 

desregulamentação do setor aéreo, os mercados atuariam em equilíbrio competitivo. 

No entanto, a competição perfeita não ocorreu, e houve grandes transformações e 

concentrações dentro do setor. A idéia de competição perfeita avalia que as empresas 

prestam um serviço homogêneo e que a competição seria baseada no menor preço gerando 

ganhos ao consumidor e saída de empresas ineficientes, que seriam rapidamente 

substituídas por outras empresas aéreas com maior eficiência. Porém, as empresas aéreas 

encontraram elementos de diferenciação e exploraram desequilíbrios no mercado aéreo 

norte-americano que possibilitaram novas formas de conduta. Surgiu, então, uma série de 

resultados não esperados da desregulamentação do mercado aéreo norte-americano: grande 

número de fusões e aquisições, integração vertical, criação e dominação de sistemas centro-
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raio (hub and spoke), sofisticadas e complicadas estruturas de tarifa, programas de viajantes 

freqüentes, desenvolvimento do papel dos agentes de viagens, criação de sistemas de 

reservas computadorizados, competição predatória e falência de novos entrantes (Levine, 

1987).  

O mercado aéreo norte-americano acabou tendo uma forte concentração em poucas 

empresas aéreas. As empresas aéreas desenvolveram formas específicas de atuar o que 

gerou  grande variação na lucratividade do setor (Levine, 1987).  

Para sobreviver neste tipo de ambiente, a empresa precisa ser grande e ter caixa para 

desenvolver os elementos apontados. As empresas incapazes deste desenvolvimento ou 

foram compradas, ou deixaram de operar no mercado aéreo norte-americano. Algumas 

poucas empresas como a Southwest e a America West, por exemplo, conseguiram se firmar 

nesta época explorando rotas curtas, sem entrar na disputa direta com as grandes empresas 

aéreas (Levine, 1987).   

Segundo o Levine (1987), em 1986, com forte concentração, o setor havia tomado 

rumos muito diferentes em relação às pretensões da desregulamentação. No entanto, havia 

grande competição entre as empresas no mercado aéreo, o que gerou ganhos para os 

passageiros, tanto em tarifas como na qualidade do serviço prestado. E a alta complexidade 

das relações estabelecidas no setor inibiu a capacidade técnica de regulamentação do setor 

pelo governo.  

Borenstein (1991), estudando a vantagem que uma empresa aérea dominante 

possuía em um mercado particular, examina a participação de mercado das empresas aéreas 

em mercados específicos – pares de cidades. Seu modelo incluiu dominância no aeroporto, 

tráfego turístico, conveniência de horário e participação dos sistemas de reservas das 

empresas aéreas no mercado específico. O autor realizou o estudo com dados do mercado 

aéreo norte-americano a partir de 1.200 pares de cidades registrados no segundo semestre 

de 1986. Sua medida de participação de mercado incluiu a viagem completa (ida e volta) 

por par de cidades. Os resultados apontaram que a participação de mercado era explicada 
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pela dominância de uma companhia em um aeroporto, enquanto as outras variáveis 

explicavam somente 15% da variação na participação de mercado.    

Smith et al (1991) em estudo longitudinal quantitativo por amostragem através de 

teste de hipóteses realizado entre 1979 e 1986, a partir de dados secundários da revista 

norte-americana Aviation Daily8. Identificaram 191 ações competitivas que geraram 418 

respostas competitivas entre as 32 empresas da amostra. O objetivo era investigar  como as 

empresas obtinham vantagem competitiva focando o estudo em ações e reações 

competitivas. 

Estes autores identificaram que ações estratégicas eram mais difíceis de receber 

respostas e que as respostas eram mais lentas do que as respostas às ações táticas. Por 

exemplo, a redução de tarifas (ação tática) recebiam ações imediatas dos concorrentes. Para 

Smith et al (1991) teria origem no fato d as ações estratégicas requererem maiores recursos 

e serem mais difíceis de serem identificadas. Os autores ainda sugerem que as respostas das 

empresas podem predizer sua capacidade de analisar o ambiente e está relacionada à sua 

performance no mercado. Importante ressaltar que, como apontado por Levine (1987), o 

período de análise dos autores (1979 – 1987) foi marcado por intensa incerteza e grandes 

mudanças. Trata-se do período após a liberalização do mercado aéreo norte-americano em 

1978, que foi seguido por reestruturação e por grande número de fusões no setor.  

Em pesquisa sobre a dinâmica competitiva no setor aéreo através de entrevistas com 

executivos e especialistas deste setor e da análise de dados de ações das companhias aéreas 

codificados com base na revista Aviation Daily, de 1979 a 1986, Chen e MacMillan (1992) 

identificaram algumas ações como de alta irreversibilidade: fusões e aquisições, construção 

de hubs e estabelecimento de alianças. Por outro lado, alterações de rotas de rotas, 

promoções e alterações nas comissões dos agentes foram consideradas ações de fácil 

reversibilidade. Para os autores, é menos provável que os concorrentes reajam a uma ação 

de difícil reversibilidade. Ou seja, quanto maior o comprometimento menor a probabilidade 

de ação de um concorrente e vice-versa. 
                                                 
8 Publicação norte-americana quinzenal sobre o setor aéreo. 
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Outro ponto do estudo (Chen e Macmillan, 1992) foi a identificação que reduções 

nos preços eram as ações com respostas mais rápidas pelos concorrentes do que outras 

ações com grau de reversibilidade semelhante. 

Ramaswamy et al. (1994) estudaram a influência da regulação governamental sobre 

as estratégias e a performance das empresas aéreas americanas. O período abrangido pelo 

estudo foi de 1965 a 1970, caracterizado por forte regulação e alta estabilidade ambiental. 

Trata-se de um estudo quantitativo, a partir de amostra de vinte empresas aéreas norte-

americanas, utilizando dados do transporte doméstico de passageiros registrados no anuário 

estatístico do Civil Aeronautics Board (CAB). Para avaliar a estratégia das empresas os 

autores empregaram a tipologia de Miles e Snow (1978). Os resultados apontaram que, 

apesar da forte regulação do setor aéreo, as empresas eram capazes de implementar 

estratégias para buscar melhor performance. Revelaram também que empresas que 

buscaram estratégia classificada como defensora, com elementos voltados para eficiência, 

conseguiram melhor desempenho do que empresas caracterizadas por estratégias 

prospectoras. 

  Miller e Chen (1994) em investigação de causas e conseqüências da inércia 

competitiva na indústria de aviação doméstica norte-americana e suas relações com a 

aprendizagem organizacional, obtiveram resultados que sugerem dois tipos de 

aprendizagem, um reativo e outro experimental, bem como que a inércia gera resultados 

competitivos positivos no curto prazo. A inércia pareceu não ser afetada pelo tamanho e 

idade da empresa aérea. Os autores investigaram a inércia através de ações táticas  e ações 

estratégicas. As ações táticas incluiriam mudanças nos preços, campanhas de publicidade e 

ajustes nos produtos e serviços. Ações estratégicas incluiriam expansão de instalações, 

fusões e aquisições, alianças estratégicas. A operacionalização da inércia foi definida como 

a variação das ações da companhia aérea de um ano para outro.       

O período de 1979 a 1986, estudado por Miller e Chen (1994), iniciou-se após 

desregulamentação do mercado norte-americano, e terminou no início dos grandes 

processos de fusões que atingiram o setor a partir de 1986. A amostra utilizada no estudo 
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foi composta por 32 empresas com receita operacional anual acima de US$ 100 milhões e 

os dados foram obtidos na revista americana sobre mercado aéreo, a Avation Daily. Neste 

estudo não foram levadas em consideração mudanças no ambiente no qual as empresas 

estavam inseridas,  mas mudanças nas ações das empresas, independentemente do ambiente 

e mostradas na tabela 4. 

 

 

Tabela 4: Ações das Empresas Aéreas 

 

Redução e aumento de preços Aumento e redução das partidas diárias 

Promoções Entrada e saída de rota 

Promoção com empresas não aéreas Entrada com corte de preços 

Melhoria do serviço Aquisição de novas aeronaves 

Novos serviços Criação de hubs 

Mudança nas taxas de comissão dos agentes Criação de alianças 

Publicidade de tarifas especiais Acordos de cooperação com outras aéreas 

Requisitos para a compra de passagem Fusões e aquisições. 

Programas de frequent flyer Estrutura de tarifária 

Fonte: Adaptado de Miller e Chen (1994) e Chen e MacMillan (1992) 

 

 

 Baum e Korn (1996) avaliaram as empresas aérea com linhas no estado norte- 

americano da  Califórnia no período de 1979 a 1984. O estudo focou o relacionamento 

entre mercados alternativos e mercados centrais em que as mesmas empresas participavam 

e o nível de rivalidade que apresentam nestes mercados. Os resultados dos pesquisadores 

apontam que a rivalidade entre firmas que possuem sobreposição em apenas algumas rotas 

é muito mais intensa do que quando possuem sobreposição em muitas rotas no mercado. 
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Hinthorne (1996) analisa como líderes empresariais do setor aéreo norte-americano 

utilizam a legislação como ferramenta estratégica a favor da empresa aérea. Para o autor, os 

líderes que entendem a lei e a estrutura de poder nos EUA possuem alta capacidade para 

proteger e alavancar a riqueza do acionista. O autor desenvolve seu argumento baseado em 

três exemplos. No primeiro exemplo, em 1993, a Continental Airlines e Northwest Airlines, 

na época duas empresas médias do mercado norte-americano, processaram a American 

Airlines, maior empresa do mercado por perdas de três bilhões de dólares devido a tarifas 

promocionais aplicadas pela American. A American argumentou que agiu pelo bem estar 

dos consumidores e foi absolvida. 

 No segundo exemplo, em 1983, Hinthorne (1996) aponta que a Continental Airlines 

procurou negociar com os sindicatos a redução dos salários e benefícios dos trabalhadores 

da empresa sem sucesso. A empresa então solicitou falência e foi colocada sobre 

recuperação judicial e, com isto, conseguiu realizar redução dos custos trabalhistas de 35% 

para cerca de 20% dos custos operacionais. No terceiro exemplo, em 1993, as três maiores 

empresas americanas (American, United e Delta) solicitaram a retirada da autorização de 

vôo das empresas em recuperação judicial acusando-as de terem vantagens injustas de 

custos, em comparação com as que não estavam sob recuperação judicial. Os três 

exemplos, segundo o autor, demonstram como o conhecimento jurídico e da estrutura de 

poder ajudam a empresa a usar leis com objetivos empresariais.   

Goetz e Sutton (1997) analisaram a geografia da desregulamentação do mercado norte-

americano após 1978, afirmando que a estrutura que emergiu da desregulamentação basea-

se na relação centro-periferia, concentrando-se em poucas grandes empresas baseadas na 

estrutura centro-raio (hub and spoke) e sistemas proprietários de comercialização de 

passagens. Como conseqüência surgiram grandes centros de conexão (hubs) domésticos e a 

concentração de entrada de vôos internacionais algumas cidades que passaram a constituir 

centros de controle do sistema de transporte aéreo. Por outro lado, as cidades raio (spoke) se 

tornaram periferia neste processo. O grupo das cidades do centro se beneficiou mais do que 

o da periferia em virtude do aumento de empregados do transporte aéreo, da freqüência de 
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vôos, do fluxo de passageiros, e de tarifas mais baratas. Em relação às tarifas, no entanto, 

em centros e raios dominados por uma ou duas empresas aéreas houve aumento da tarifa 

média.  

Gimeno (1999) estudou a interação competitiva de empresas aéreas que atuam em 

diferentes mercados (rotas) com sobreposição de alguns mercados (rotas) e possuem 

diferentes interesses em cada mercado (rotas). Os resultados mostraram que as empresas 

conseguem sustentar posições em seus principais mercados quando conseguem retaliar os 

concorrentes nos importantes mercados destes.  Os dados da amostra estudada foram 

obtidos através do  Department of Transportation (DOT), abrangendo o período de 1984 a 

1988. Os trechos selecionados para a análise foram os pares de cidades com mais de uma 

companhia e que transportavam mais de 10 passageiros/dia.  

Duliba et al. (2001) realizaram um estudo quantitativo longitudinal sobre a apropriação 

de valor sobre os sistemas proprietários de reserva de passagens aéreas. O período 

investigado compreende 12 anos, de 1976 a 1987.  

Logo após a desregulamentação do mercado aéreo americano, as grandes empresas 

aéreas investiram em sistemas de reservas de passagens para se posicionar no mercado. O 

sistema poderia ser imitado por outras companhias e foi necessário atrelar os agentes de 

viagens a um  destes sistemas através da disponibilização dos equipamentos de informática 

e serviços agregados para os agentes, como possibilidade de reserva de carro e hotel. 

Porém, como isto gerava altos custos, as companhias que passaram a exigir exclusividade 

de operação e com custos de mudanças, os contratos duravam em média cinco anos. O 

propósito do estudo de Duliba et al. (2001) foi investigar se as companhias se apropriavam 

do valor gerado por este sistema. Esta apropriação foi medida em termos de participação de 

mercado e performance geral das empresas do setor. A análise apontou que as empresas 

conseguiram se apropriar do valor gerado pelos sistemas proprietários de reserva e venda de 

bilhete e que este era um ativo especializado que gerava valor para a empresa. 

Lazzarini (2004) estudou a formação de constelações de empresas no mercado aéreo 

global, por meio de amostra de 75 empresas e utilizando metodologia quantitativa. Os 



74  

dados foram obtidos do World Air Transportation Statics e da revista Airline Business. 

Seus resultados apontam que constelações explícitas de empresas tendem a crescer atraindo 

empresas associadas a membros chave em um grupo implícito. Empresas do grupo 

explícito tendem a criar grupos implícitos com empresas que possuam recursos similares 

aos seus. E as constelações explícitas tendem a apresentar maior estabilidade ao longo do 

tempo do que as constelações implícitas.  

Oliveira e Silva (2006) avaliaram os impactos da flexibilização do setor aéreo 

brasileiro na década de 1990. Através de decomposição dos fatores macroeconômicos e 

microeconômicos, os autores avaliaram o desempenho no setor através de simulações para 

investigar as condições de mercado, caso as medidas liberalizantes na década de 1990 não 

tivessem ocorrido. Os resultados apontam que: (a) a maior regulação e a não liberalização 

teriam produzido perda para consumidores e produtores; (b) a flexibilização regulatória 

trouxe benefícios para as empresas aéreas entre 1992 e 1997; (c) a regulação do mercado 

com base no custo do serviço foi a que acarretou maiores perdas de bem-estar econômico; 

(d) os choques macroeconômicos, especialmente em relação ao PIB e à taxa de câmbio, 

influenciaram mais no desempenho do setor do que a regulação; e (e) os planos econômicos 

do final da década de 1980 geraram perdas acentuadas de rentabilidade devido às políticas 

de estabilização de preços. 

 

 



75  

3 PROBLEMA E METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

3.1 Formulação do Problema 

 
A revisão teórica aponta que a literatura acadêmica sobre a Teoria dos Recursos 

tem-se multiplicado a partir de meados da década de 1980 e a atualidade. No entanto, 

apesar deste crescimento de referências, ainda existe carência de estudos empíricos que 

buscam entender de forma estruturada como a base de recursos e de competências da 

empresa é construída, e como é afetada por alterações no ambiente externo ao longo do 

tempo. Proposições teóricas, neste sentido, foram desenvolvidas em artigos seminais da 

Teoria dos Recursos, mas os estudos empíricos posteriores não seguiram esta linha de 

investigação.  

Prahalad e Hamel (1994), em artigo de apresentação da edição especial do Strategic 

Management Journal sobre novos paradigmas estratégicos,  realizaram algumas colocações 

que ajudam a formular o problema. Inicialmente, os autores apontam que o cenário 

competitivo se alterou dramaticamente e muitas empresas declinaram pela incapacidade dos 

gestores de lidarem com as mudanças. As empresas enfrentaram problemas relacionados à 

alteração de foco de seus recursos e de suas competências, bem como tiveram de responder 

às novas realidades competitivas.  

Para explicar as necessidades de mudanças ocorre por diversas pressões, os autores 

citam dez formas de pressão – desregulamentação, mudanças estruturais, excesso de 

capacidade, fusões e aquisições, preocupações ambientais, redução do protecionismo, 

mudança nas expectativas do consumidor, descontinuidades tecnológicas, emergência de 

blocos de comércio e competição global (Prahalad e Hamel, 1994). Das pressões  

apresentadas pelos autores as únicas que não estão presentes no mercado aéreo são as 

relativas ao meio-ambiente e a emergência de blocos de comércio. 
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Estas pressões geram três pontos de interesse para o desenvolvimento teórico – a 

transformação do setor, a mudança na lógica dominante da empresa e o repensar a unidade 

estratégica de análise. A transformação do setor é de grande importância para os gerentes,  

uma vez que devem realinhar suas habilidades, recursos, produtos e serviços visando 

antecipar-se as mudanças. Já a mudança da lógica dominante da organização (Prahalad e 

Bettis, 1986) tem de grande importância em um ambiente de rápidas transformações em 

direções novas e não familiares. 

Complementando esta linha de pensamento, Mcgahan (2004) considera um dos 

desafios centrais da estratégia é distinguir se uma oportunidade é fruto de uma mudança 

transitória ou de uma mudança estrutural da indústria. Na prática, engajar-se em 

oportunidade fruto de uma mudança transitória pode significar a perda de recursos 

financeiros da empresa. Portanto, entender qual é o padrão de evolução da industria 

contribui para a tomada de decisão estratégica na organização.  

A falha para alcançar performance superior quase sempre ocorre quando existe uma 

lacuna entre o entendimento sobre a inovação que orienta a ação que eleva performance e 

que somente algumas formas de inovação são adequadas a um determinado contexto 

(Mcgahan, 2004). É preciso entender o padrão de evolução da indústria ao longo do tempo, 

qual é a trajetória de mudança ao longo do tempo, caso contrário a empresa pode se engajar 

em mudanças que não trarão resultados.  

Por outro lado, o atraso na identificação da trajetória das mudanças pode 

comprometer os recursos e gerar sua erosão (Dierickx e Cool, 1989), o que, inclusive pode 

impedir mudança posterior. 

Segundo (Mcgahan, 2004), a definição do critério para identificar uma trajetória de 

mudança em uma industria envolve a identificação de ameaças advindas de novas 

tecnologias, globalização, mudanças nos gostos e outros fatores. 

Assim, a trajetória de mudança de uma indústria pode afetar uma empresa através 

do impacto em sua base de recursos e competências. Entender a relação entre a mudança no 
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ambiente e alteração na base de recursos significa aprimorar o entendimento da criação de 

valor e da vantagem competitiva sustentável.  

Alterações no ambiente podem gerar ineficiência dos recursos e competências da 

empresa e influir na criação de valor e vantagem competitiva. Recursos e competências 

podem tornar-se face ao padrão de mudanças da industria e, portanto, a alteração do 

ambiente torna-os  irrelevantes para a empresa e para a dinâmica competitiva. 

Os recursos e competências, que foram fundamentais para garantir à empresa 

vantagem competitiva e performance acima da média em um determinado ambiente 

competitivo, podem causar sérios problemas de desempenho em outro ambiente, inclusive à 

sua sobrevivência. Isto pode ocorrer se a empresa ficar presa a seus recursos e 

competências, fortalecendo-os e não se adaptando a novas formas de desenvolvimento. 

Neste sentido, entender a relação do comprometimento com a base de recursos, auxilia a 

análise da vantagem competitiva gerada pelos recursos.  

Teoricamente, a RBV, desde seus artigos seminais, aponta para estes pontos e para a 

importância da construção da base de recursos da organização e sua relação com o 

ambiente. Wernerfelt (1984) aponta que a estratégia de crescimento envolve balancear a 

exploração dos recursos existentes e criar novos recursos. Para Rumelt (1997) a tarefa dos 

gestores é ajustar e renovar os recursos da organização afim de manter a posição 

competitiva da empresa. Esse autor considera que decisões estratégicas geram 

comprometimentos irreversíveis e que o processo de criação endógeno dos recursos gera 

sua heterogeneidade. Barney (1986) assinala que a cultura organizacional pode ser um 

recurso estratégico, mas, com a mudança do ambiente pode transforma-se em fraqueza da 

organização. Dierickx e Cool (1989) apontam o processo de desenvolvimento e de 

acumulação interna de recursos como forma de sustentar vantagem competitiva, mas que, 

ainda, pode ocorrer erosão dos recursos, ou seja, perda de competitividade da empresa. 

Prahalad e Hamel (1990) apontam que uma competência essencial pode se tornar uma 

rigidez essencial. 
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As pesquisas empíricas da RBV, no entanto, não têm considerado estes aspectos. A 

ênfase tem sido dada às barreiras de imitação e a sustentabilidade, elementos que compõem 

a vantagem competitiva e impactam a performance da empresa. E, na maioria dos estudos, 

a base de recursos e competências é dada como elemento pré-existente na empresa. A 

grande maioria das pesquisas não leva em consideração a história da organização e o 

contexto de desenvolvimento que trouxe a organização à posição atual. Além disso, as 

pesquisas empíricas têm abrangido curtos espaços de tempo. 

Estas características das pesquisas da Teoria dos Recursos levaram a criticas sobre a 

tautologia da teoria (Priem e Butler, 2001a; 2001b). Na Teoria dos Recursos investiga-se  

recursos que geram vantagem competitiva sustentável através de análise de recursos 

valiosos, raros e não imitáveis. Assim, se a empresa possui vantagem competitiva ela 

também possui recursos estratégicos. No entanto, um recurso é valioso em função do 

ambiente externo que determina o seu valor ou para o qual ele foi adquirido ou 

desenvolvido ao longo do tempo (Priem e Butler, 2001a; 2001b).  Portanto, a pesquisa 

sobre a RBV deve incorporar uma visão dinâmica e, não, estática. E para tanto a evolução 

do contexto ao longo do tempo é fundamental. Segundo Priem e Butler (2001a) incorporar 

a evolução temporal continua sendo um dos grandes desafios ao pesquisadores das Teoria 

dos Recursos. 

Helfat e Peteraf (2003) procuraram endereçar uma resposta à critica de Priem e 

Butler (2001a) desenvolvendo um modelo do ciclo de vida da capacidade para explicar a 

evolução dos recursos e competências: 

 

“...in order to explain competitive advantage, the resource-
based view must incorporate the evolution over time of the 
resources and capabilities that form the basis of competitive 
advantage” (Helfat e Peteraf, 2003, pag. 998) 
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 Porém, este modelo continua a ser uma proposição teórica sobre o ciclo de vida de 

uma capacidade baseado em um ciclo de vida  de fundação, desenvolvimento, maturidade e 

então por alguma demanda interna ou externa re-adequação da capacidade. Importante 

observar que as duas autoras, respeitadas nesse campo, admitem que as pesquisas sobre a 

RBV necessitam incorporar uma análise dinâmica que leve em consideração o tempo e a 

influência do ambiente. Ao final de seu artigo, Helfat e Peteraf (2003) reforçam a 

necessidade de aprofundamento da RBV neste sentido, com novas proposições teóricas e 

investigações empíricas. 

O problema de pesquisa central a ser abordado neste trabalho é entender qual o 

relacionamento entre a base de recursos e competências de uma empresa e a mudança do 

ambiente externo. A pesquisa de campo irá procurar colaborar no atendimento a esta lacuna 

empírica, através de estudo de caso longitudinal comparativo, baseado no mercado aéreo 

brasileiro e suas cinco principais empresas aéreas no período de 1970 a 2005.  

Parte-se da suposição que a alteração da performance competitiva da empresa ao 

longo do tempo deve estar relacionada a articulações das mudanças no ambiente externo e 

na base de recursos da organização. As mudanças no ambiente ocorrem em determinado 

momento, ritmo e trajetória  enquanto a re-adequação da base de recursos da empresa 

individual é mais lenta. Esta lentidão e descompasso com o meio externo, através do ajuste 

da base de recursos, em virtude de limites na alteração ou de falha na identificação de novas 

necessidades,  pode ser uma explicação para a perda de vantagem competitiva, como ilustra 

a figura 4. 
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Figura 4: Alterações Ambientes e Mudanças na Base de Recursos 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 
 

3.1.1 Objeto e Objetivos da Pesquisa 

 

O objeto do estudo são as grandes empresas aéreas nacionais e sua relações com os 

direcionadores competitivos ambientais no contexto do mercado aéreo brasileiro. 

 

Como o propósito é qualitativo e não a comprovação ou falsificação de teoria 

através de teste de hipóteses, o produto final esperado é a análise das potencialidades do 

entendimento da formação e transformação da base de recursos no contexto brasileiro e a 

proposição de conceitos e hipóteses que poderão ser objeto de investigação no futuro. 

 

Para Eisenhardt (1989), a definição de questões de pesquisa de forma ampla é 

importante para a construção de teoria a partir de estudos de caso, pois sem um foco na 

pesquisa pode-se facilmente ficar sobrecarregado com uma grande quantidade de dados. 
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Além disso, a pré-definição do construto auxilia o desenvolvimento teórico. Pode-se, assim, 

colocar de forma ampla as seguintes questões de pesquisa: 

 

• Qual o relacionamento existente entre alterações no ambiente externo e a base de 

recursos e competências da organização? 

 

• Oportunidades que surgem a partir de alterações das variáveis ambientais são 

aproveitadas por empresas por meio da exploração da sua base de recursos e 

competências existentes ou ocorre a necessidade de configurar uma nova base?  

 

• Qual o papel do commitment, no sentido proposto por Ghemawat (1991), sobre a base  

de recursos e competência da empresa? Ele contribui para entender a alteração da base 

de recursos? 

 

• Que motivos podem explicar as eventuais diferenças entre a alteração da base de 

recursos e competência de uma dada empresa em relação a outra em face de mudança 

no ambiente externo? 

 

• Como surgiram oportunidades de entrada e crescimento de novas empresas aéreas e 

quais as características destas oportunidades? Qual sua relação com a base de recursos 

atual de uma empresa ou a formação de uma nova base? 

 

 

Os objetivos principais do estudo podem ser sintetizados como: 

 

• Entender até que ponto mudanças no ambiente externo impactam o conjunto de 

recursos e competências das empresas aéreas brasileiras. 
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• Identificar fatores explicativos para as diferenças na base de recursos e competências 

das empresas aéreas brasileiras. 

 

• Verificar se a empresa consegue alterar sua base de recursos de forma dinâmica, uma 

vez que deve realizar comprometimentos estratégicos de médio e longo prazo. 

 

E os objetivos secundários: 

 

• Sistematizar cronologicamente os principais eventos do mercado aéreo entre 1970 e 

2005. Esta sistematização servirá como base da análise e poderá ser utilizada, inclusive 

por outros pesquisadores, em futuras investigações sobre o setor. 

 

• Sugerir as implicações do estudo para pesquisas futuras e para práticas organizacionais. 

 

3.1.2 Definições Operacionais  

 

Para realização desta pesquisa, dada sua natureza, definiu-se de forma ampla os 

conceitos. A própria característica da RBV de ter as mais variadas formas operacionais de 

definir recurso (Hoopes, Madsen et al., 2003).  

Assim, serão considerados recursos, os são fatores tangíveis e intangíveis utilizados 

pela empresa para conceber e implementar sua estratégia para gerar vantagem competitiva 

(Wernerfelt, 1984; Dierickx e Cool, 1989; Barney, 1991; Peteraf, 1993; Collis e 

Montgomery, 1995; Wernerfelt, 1995; Barney, 1997; Barney, Wright e Ketchen Jr, 2001). 

No geral, os recursos são valiosos quando possibilitam à empresa desenvolver e 

implementar estratégias que afetam seus resultados por redução de custos ou aumento de 
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receitas. A simples posse de recursos, sem a devida concatenação com a estratégia não gera, 

necessariamente, retornos superiores à média do setor. 

Competência será entendida como a maneira com que a empresa aplica seus recursos, 

combinando processos organizacionais e tecnologias para atender a objetivos finais gerando 

vantagem competitiva (Prahalad e Hamel, 1990; Teece, Pisano et al., 1997; Helfat e 

Peteraf, 2003). 

As competências são baseadas na lógica dominante da organização e, normalmente, são 

frutos da combinação  e interação entre os recursos organizacionais. A competência deve 

oferecer benefícios reais aos clientes. 

Por alterações ambientais serão entendidas as mudanças ocorridas no ambiente em que 

a organização opera (Hitt et al., 2002; Mcgahan, 2004). No caso do setor aéreo, trata-se de  

mudanças em tecnologia, regulação e custos9. 

São consideradas as alterações tecnológicas relacionadas, tanto às aeronaves e sua 

operação, como a tecnologia relacionada ao modelo comercial empregado pela empresa. 

Entender-se-á por regulação as alterações das leis, normas e decretos que regulam o setor. 

E, quanto, aos custos, são considerados os relativos a combustível, câmbio e outros custos 

operacionais.  

Por Commitment serão entendidas as ações estratégicas envolvendo recursos específicos 

e distintos e que são difíceis de implementar e de reverter, e que direcionam a estratégia a 

um determinado curso de ação (Ghemawat, 1991; Ghemawat e Sol, 1998).  

 

3.1.3 Justificativas  

 

1. Ausência de estudos sobre o tema no contexto de administração estratégica no Brasil - 

Na análise dos artigos encontrados em pesquisa realizada nas principais publicações 

brasileiras de administração de empresa na temática estratégia empresarial não foi 
                                                 
9 Os elementos de mudança no setor aéreo foram definidos com base nas entrevistas com especialistas e 
executivos das empresas aéreas. 
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encontrada nenhuma pesquisa empírica ou artigo teórico sobre o tema redefinição de regras 

de mercado. Foram pesquisados os últimos dez anos da Revista de Administração de 

Empresas (RAE), os últimos dez anos da Revista de Administração (RAUSP), todos os 

volumes da Revista de Administração Contemporânea (RAC) e todos os volumes da 

Revista Organização e Sociedade (O&S). Também foi feita a pesquisa nos Anais do 

Enanpad desde que estratégia empresarial se tornou uma área temática independente. 

 

2. O interesse do tema no contexto teórico da estratégia empresarial - Nos últimos anos a 

Teoria dos Recursos ganhou espaço e adeptos no campo da estratégia empresarial. No 

entanto, existe uma carência de estudos empíricos analisando como a base de recursos e 

competência da empresa é formada e evolui em sua relação com o ambiente externo.  

 

3. O atual cenário competitivo e de mudanças no setor aéreo nacional justifica a escolha do 

setor. 

 

4. O mercado aéreo foi escolhido para a realização da pesquisa empírica em virtude da 

possibilidade de identificar seu padrão de evolução e a estratégia competitiva de suas 

empresas. Por tratar-se de mercado regulado, dispõe-se de diversos dados sobre custos, 

ocupação e padrão de atuação das empresas, tanto em diversas fontes públicas, como na 

imprensa. As empresas possuem, assim, feed-back para ajustar suas estratégias através de 

dados oficiais comparativos. 

 

5. Existe pouca diferenciação quanto à natureza básica do serviço oferecido – o transporte 

aéreo de passageiros – o que facilita a comparação entre empresas por meio da análise de 

séries históricas. 
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3.2 Metodologia 

  

Como não se está trabalhando com hipóteses a serem testadas, e dada a natureza do 

problema abordado considerou-se a metodologia qualitativa mais adequada à realização 

deste estudo, optando-se por metodologia de estudo de caso longitudinal comparativo. Para 

Miller e Friesen (1982, pag. 1020): 

 

“In short, the non-quantitative studies of multiple 
organizations are probably best suited for generating 
hypotheses and theories rather than for testing them,…”  

 

 

A metodologia longitudinal explora o contexto e o processo de mudança ao longo 

do tempo, possibilita a interconectividade temporal entre fenômenos históricos e presentes 

(Pettigrew, 1990). A estudo de caso longitudinal comparativo é adequado ao entendimento 

do contexto dentro de uma perspectiva histórica e a objetivos de pesquisas colocados de 

forma ampla (Miller e Friesen, 1982; Pettigrew, 1990). Permite ao pesquisador obter visão 

holística e integrada da ocorrência de eventos atuais, bem como estudar o desenvolvimento 

empresarial ao longo do tempo e identificar padrões de evolução (Miller e Friesen, 1982). 

Em estudos de caso longitudinais comparativos pode-se abordar empresas do 

mesmo setor, de setores diferentes, bem como comparar entre setores (Pettigrew, 1990). 

Neste estudo, comparam-se empresas do mesmo setor.   

A metodologia qualitativa com análise longitudinal é adequada quando se analisam 

processos evolutivos que envolvem múltiplos níveis e unidades de análises e cujas 

fronteiras são ambíguas. Existe a permeabilidade da questão temporal variando em termos 

de precisão, duração e relevância. E os dados são ecléticos, derivando de fenômenos 

mutáveis, de eventos que são diferentes de variáveis quantitativas (Miller e Friesen, 1982; 

Pettigrew, 1990; Langley, 1999). 
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Segundo Yin (2001),  a metodologia do estudo de caso é adequada quando as 

questões do tipo “o que”, “como” e “porque”. Este estudo segue justamente neste sentido. 

Procura-se entender como as empresas aéreas brasileiras lidam com mudanças no ambiente 

através de suas base de recursos e competências e porque alteram ou não alteram a sua base 

de recursos em função destas mudanças. 

Segundo Yin (2001), a metodologia do estudo de caso é adequada quando se realiza 

uma investigação empírica sobre um fenômeno sem necessidade de controle do objeto 

estudado. Neste sentido, Eisenhardt (1989) argumenta que o estudo de caso é uma 

estratégia de pesquisa que foca o entendimento de um conjunto de singularidades.  

Para Pettigrew (1992), a formação de uma estratégia é difícil de isolar no espaço e 

ao longo do tempo, assinalando que a principal razão para a adoção do método qualitativo é 

levar em consideração o contexto envolvido. 

A análise longitudinal incorpora a perspectiva10 histórica que, segundo Lawrence 

(1984), expande os horizontes da pesquisa, provendo explicação alternativa para fenômenos 

atuais e gerando novas questões, além de analisar questões antigas de maneiras novas. 

Segundo Kieser (1994), a perspectiva histórica contribui para a interpretação das 

organizações através de escolhas e oportunidades do passado, bem como auxilia a 

confrontação de teorias desenvolvidas por meio de análises que abrangem curtos intervalos 

de tempo. 

 

3.2.1 Coleta de Dados 

 

A coleta de dados para estudos de caso longitudinais pode basear-se em fontes 

como documentação, registros em arquivos, entrevistas, histórias de vida, biografias, 

registros históricos, que podem fornecer dados qualitativos, quantitativos ou ambos 

(Eisenhardt, 1989; Pettigrew, 1990, 1992; Langley, 1999; Yin, 2001). 

                                                 
10 Estamos nos referindo a perspectiva histórica e não metodologia de reconstituição histórica. 
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Neste estudo foram utilizadas três fontes de informações, a saber, documentação, 

registro em arquivos e entrevistas, coletando-se a mais completa seqüência possível de 

dados pertinentes ao processo estudado. Foi combinada a coleta de dados históricos obtidos 

pela análise de documentos com entrevistas retrospectivas e dados atuais (Miller e Friesen, 

1982; Pettigrew, 1990, 1992; Langley, 1999).   

Foram coletados dados secundários de modo a constituir base de dados longitudinal, 

nos moldes das que foram elaboradas por Smith et al. (1991) e Miller e Chen (1994), em 

pesquisas sobre o mercado aéreo publicadas, respectivamente, no Strategic Management 

Journal e no Administrative Science Quarterly.   

A fonte documental foi utilizada em virtude das seguintes características: (a) ser 

estável – pode ser revisada inúmera vezes; (b) ser discreta – não foi criada como resultado 

do estudo de caso; (c) ser exata – contém nomes, referências e detalhes exatos de um 

evento; (d) apresentar ampla cobertura – longo espaço de tempo, muitos eventos e muitos 

ambientes distintos.  

O período determinado para levantamento dos dados, 1970 a 2005, foi definido a 

partir da identificação de pontos de mudanças no setor aéreo nacional, realizada por meio 

de informações obtidas em entrevistas com especialistas do setor e da experiência prévia do 

autor em estudo sobre uma empresa do setor (Binder, 2003).  

Inicia-se com a década de setenta por esta ter sido marcada pela introdução em larga 

escala das aeronaves a jato e houve forte ação de regulamentação da aviação, nacional e 

regional. Fatores que impactaram o panorama e a dinâmica competitiva nos anos seguintes.  

As fontes secundárias utilizadas foram: Arquivo da Folha de São Paulo (período de 

1970 a 1997 – com os jornais Folha de São Paulo, O Estado de São Paulo, O Globo, Gazeta 

Mercantil), Folha de São Paulo (1998 a 2005), Revista Exame, Anuário Estatístico do 

DAC, Anuário Econômico do DAC, e Anuário Maiores e Melhores. Na Folha de São Paulo 

e revista Exame foram identificadas as reportagens cujo título ou subtítulo mencionava o 
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nome de uma das empresas aéreas estudadas, DAC, ou os termos mercado aéreo, setor 

aéreo, empresa aérea.  

Na Folha de São Paulo, foi realizado levantamento via internet para os anos entre 

1998 e 2005 e pessoal, nos arquivos da Folha, de 1970 a 1997. Na revista Exame foi 

realizado levantamento pessoal nos exemplares físicos para os anos de 1977 a 1987 e, pela 

internet, nos exemplares eletrônicos de 1988 e 2005. No Anuário Maiores e Melhores foi 

feito levantamento nos exemplares físicos de 1977 a 2005.   

A extração dos dados pertinentes das fontes consultadas foi realizada utilizando 

como referência os elementos contidos na tabela 5. E as transcrições foram efetuadas 

obedecendo-se a ordem cronológica (Anexo I). 

Tabela 5: Guia para Registro de Informações Secundárias 

Empresas Aéreas: 
Aquisição/devolução de aeronaves 
Rotas internacionais (entrada e saída) 
Rotas domesticas (entrada e saída) 
Aumento da oferta de assentos 
Sistema de comercialização (relação com agentes de viagem, bilhete eletrônico, internet) 
Tecnologia: sistemas de informação (ex: sistema de reserva) 
Executivos : demissão e contratação (altos executivos) 
Funcionários: demissões, contratações, problemas trabalhistas 
Promoções Comerciais 
Promoções de fidelização 
Criação de parcerias e alianças 
Melhoria nos serviços 
Novos serviços 
Programas de fidelização (criação e eventos) 
Fusões e aquisições entre empresas aéreas 
Acordos operacionais 
Fatores Econômicos: 
Preço da tarifa 
Custo de Combustível 
Variação Cambial / Variação na Demanda 
Custo de Comercialização 
Regulação: 
Leis , decretos e normas 
Ação do governo (órgãos governamentais) 
Ações do DAC 
Fonte: Elaborado pelo autor com base nas entrevistas e pesquisas sobre o setor aéreo revisadas no referencial 
teórico. 
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Também foram consultadas fontes próprias das empresas aéreas como arquivos, 

documentos sobre a história da empresa, documentos internos, informações institucionais e 

relatórios externos. Outras fontes de informações auxiliares foram constituídas pelas 

biografias de fundadores de empresas aéreas (Silva, 1998; Guaracy, 2003), narrativas  de 

pilotos que participaram do desenvolvimento do setor de transporte aéreo nacional 

(Knippling, 1998; Bordini, 2000), assim como dissertações de mestrado e teses de 

doutorado sobre o setor aéreo em aéreas, como Sociologia (Monteiro, 2000), História (Fay, 

2001), Engenharia (Espírito-Santo, 2000; Pizzo, 2003) e Economia (Guterrez, 2002). 

Os dados coletados nos anuários estatísticos do DAC e no anuário da Revista 

Maiores e Melhores forneceram elementos quantitativos para suportar o entendimento de 

diferentes aspectos das transformações ocorridas nas empresas ao longo do tempo. 

Como fonte de dados ainda utilizadas entrevistas, efetuadas pelo autor, com 

executivos e ex-executivos das empresas aéreas, especialistas do setor, pilotos, chefe de 

comissários, gestores da industria aeronáutica. Foram realizadas dezenove entrevistas. As 

entrevistas tiveram a finalidade de contribuir para o entendimento do setor, revelar 

elementos relevantes em sua operação e na operação das companhias aéreas, bem como a 

dinâmica competitiva destas. As entrevistas visaram obter dados atuais e retrospectivos. 

Quando o entrevistado permitiu as entrevistas foram gravadas, com o intuito de facilitar a 

análise posterior, retomar e clarificar temas através de outras consultas ao depoimento do 

respondente. Quando as entrevistas não foram gravadas foram feitas anotações durante a 

entrevista e logo após a entrevista pelo pesquisador. 

 Para Yin (2001), é muito comum que entrevistas para estudo de caso sejam 

conduzidas de forma espontânea, permitindo ao pesquisador, tanto indagar sobre fatos,  

quanto pedir a opinião do entrevistado sobre determinados eventos e como os interpreta. 

Outra forma de entrevista é a focal, na qual o entrevistador segue um roteiro de perguntas e 

geralmente tem duração inferior à entrevista espontânea. Neste estudo utilizou-se uma 

combinação dos dois modelos de entrevista: espontânea e focal. Inicialmente,  as 
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entrevistas indagaram questões específicas (focal) e, a seguir, eram conduzidas sob forma 

de “conversa”, durante a qual eram abordados pontos importantes para o estudo. 

Em relação às empresas estudadas, houve a disposição de pessoas darem entrevistas 

e não da empresa autorizar oficialmente um estudo de caso em profundidade. Por isto, os 

entrevistados não estão citados nominalmente e não há referência a eles.  

Como sugere Yin (2001) e Eisenhardt (1989), realizou-se a triangulação dos dados 

obtidos, buscando a convergência de informações, a fim, de verificar a validade do 

construto. Isto porque: 

 

“Com a triangulação, você pode se dedicar ao problema em 
potencial da validade do construto, uma vez que várias fontes 
de evidências fornecem essencialmente várias avaliações do 
mesmo fenômeno (Yin, 2001, p. 121)”. 

 
 

 A triangulação foi utilizada para checar informações através do cruzamento de 

diferentes tipos de dados – secundários (imprensa, DAC), entrevistas e documentos. 

          

3.2.2 Análise dos Dados 

 

Para Eisenhardt (1989), a análise dos dados é o coração da construção da teoria em 

um estudo de caso, assim como, é a parte mais difícil do processo. E, normalmente, uma 

grande vala separa os dados das conclusões. Para superar este problema, a seguir 

apresentam-se o desenvolvimento do processo de análise utilizado neste estudo. 

Não existe maneira precisa de estabelecer critérios para a interpretação de análise 

em estudo desta natureza, o que se espera é que os padrões diferenciem-se de maneira clara 

e suficiente, e que as descobertas possam ser interpretadas por comparação de, ao menos, 

duas proposições concorrentes. Este procedimento está de acordo com Eisenhardt (1989), 



91  

sugere que se análise o agrupamento de categorias ou dimensões selecionadas para, então, 

analisar similaridades dentro do grupo e entre os grupos. 

Neste estudo utiliza-se a combinação de diferentes métodos para análise dos dados. 

Langley (1999) aponta que alguns métodos, ao invés de concorrentes, são complementares 

auxiliando o pesquisador a aprofundar a análise e o entendimento do fenômeno estudado. 

Para evitar perder a referência com muitos dados distintos, o que Pettigrew (1990) 

denomina “morte por asfixia”, inicialmente, criou-se uma linha do tempo em ordem 

cronológica (Anexo I) para organizar os dados e propiciar a investigação dos determinantes 

ambientais e das mudanças na base de recursos.  

Assim, dados das diversas fontes, filtrados de acordo com a tabela 5 (p. 88), foram 

transcritos em ordem cronológica. Quando se tratava de artigos de jornal ou revista evitou-

se transcrever opiniões dos autores sobre o assunto, registrando-se somente fatos objetivos. 

Por exemplo, DAC aprovou rotas para..., ou VARIG inicia operação da linha XYZ. Foram 

inseridos apenas comentários que eram frutos de entrevistas com executivos do setor. Por 

exemplo, Rubel Thomas, presidente da VARIG afirma “ a empresa passa por um momento 

difícil...”. Tetou-se com isto isolar a subjetividade do jornalista, atendo-se aos fatos e 

descrições contidos na notícia, para tentar minimizar o viés de interpretação. 

Evidentemente, existe a permanência de viés pois, a escolha da notícia e do conteúdo da 

notícia é feita pelo jornalista e pelo editor. E mais, entrevistas de executivos geralmente 

visam firmar posição através da mídia.  

Estabelecido o fio condutor cronológico ou “linha do tempo”, foram elaborados os 

casos de cada uma da empresas aéreas estudadas seguindo-se as recomendações de 

Eisenhardt (1989): 

 

“...the overall Idea is to become intimately familiar with each 
case  as a stand-alone entity. This process allows the unique 
patterns of each case to emerge before investigators push to 
generalize patterns across cases. In addition, it gives 
investigators a rich familiarity with each case which, in turn 
accelerates cross-case comparison (Eisenhardt, 1989).”  
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Os casos foram desenvolvidos, inicialmente, como uma cronologia analítica, que 

para Pettigrew (1990) é parte da análise em si. A cronologia analítica é uma narrativa que 

constitui a histórica da organização através de temas, com diferentes níveis de análise, 

caracterizados pelo tempo. Visa clarificar os dados, sugerir ligações e estabelecer temas 

analíticos. Clarifica seqüências de dados através níveis de análise, sugere ligações causais 

entre os níveis e estabelece temas analíticos para o estudo  (Pettigrew, 1990).  

A partir da cronologia analítica desenvolveu-se um caso teórico/interpretativo 

(Pettigrew, 1990). O caso teórico interpretativo leva a cronologia analítica um passo à 

frente, estabelecendo debates teóricos com a literatura. Para isto, foi realizada comparação 

entre os casos. Em termos mais específicos, a análise consistiu em comparar as empresas do 

setor aéreo em função das mudanças ocorridas no ambiente – tecnologia, regulação e 

custos. Assim, tentou-se relacionar as alterações na base de recursos e competências da 

empresa em função da variação dos elementos no ambiente. 

As comparações, segundo Kiesel (1994), ajudam a clarificar componentes 

particulares em um contexto histórico e encontrar novas possibilidades de generalizações. 

Pode-se entender melhor um caso através de comparações que refletem elementos únicos e 

similares. 

Inicialmente, cada caso foi analisado individualmente para em seguida ser 

comparado com os outros casos e em relação às variações ambientais. Utilizou-se da 

combinação de observações qualitativas e medidas quantitativas descritivas de dados do 

Departamento de Aviação Civil e do Anuário Maiores e Melhores. As observações 

qualitativas derivaram das entrevistas e alguns desses depoimentos foram sintetizados em 

citações. Quanto às medidas quantitativas, em função do propósito exploratório da 

pesquisa, não foram realizados testes estatísticos e, sim, análise exploratória descritiva que 

possa indicar alguma relação com as análises qualitativas.  

Para facilitar as análises construiu-se blocos temporais (Langley, 1999) 

decompondo o período  de 1970 a 2005 em períodos intermediários. A decomposição de 

dados em períodos adjacentes permitiu examinar e explicar como as ações de um período 
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levam a mudanças no contexto que vão afetar ações nos períodos seguintes (Langley, 

1999). Com esta análise, um grande conjunto de dados transforma-se em série mais discreta 

e conexa. 

Através deste processo de análise, realizou-se o que Eisenhardt (1989) denomina 

moldar hipóteses (shaping hypoteses) e comparação com a literatura (enfolding literature). 

No processo de moldar hipótese começam a surgir temas, conceitos e relações entre 

variáveis. A idéia central é comparar teoria e dados em um processo interativo. E, ao 

mesmo tempo realizamos a comparação com a literatura dos conceitos emergentes do 

estudo e analisa-se o que é similar e que contradiz a literatura e a partir daí a formulação ou 

o avanço da teoria. Literaturas diferentes que tratam de um mesmo aspecto podem dessa 

forma se relacionar e em conjunto se reforçarem. 

Portanto,  como resultado de nossa metodologia e do modelo de análise descrito 

acima espera obter, em diferentes níveis de complexidade: (a) linha cronológica de eventos 

(anexo I), (b) cronologia analítica dos casos (c) caso teórico (desenvolvimento teórico 

através da comparação dos casos) e (e) proposições de pesquisas futuras. 
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4 O CONTEXTO DA AVIAÇÃO COMERCIAL BRASILEIRA 

 

Antes de iniciar a análise cronológica dos casos realiza-se, nesta seção, descrição e 

análise do setor de aviação civil comercial no país, visando trazer elementos fundamentais 

ao entendimento do trabalho. Serão analisadas a regulamentação, as características 

operacionais e a evolução geral do setor aéreo no Brasil.  

 

4.1 Regulamentação do Setor 

 

O ato inicial que marca a regulação no Brasil data de 1925 e estabeleceu que o 

transporte aéreo estaria sobre a tutela do Ministério de Viação e Obras Públicas. Em 1931, 

foi criado o Departamento de Aviação Civil (DAC), subordinado àquele Ministério. O 

DAC, inicialmente, era um órgão civil destinado a regular o setor aéreo brasileiro. Em 1938 

foi definido o primeiro Código Brasileiro do Ar (Decreto-lei 483, 8/6/38). E, em 1941, o 

DAC deixou de ser orgão civil, tornando-se órgão militar, subordinado ao Ministério da 

Aeronáutica. 

Após a Segunda Guerra Mundial, ocorreu um forte desenvolvimento da aviação no 

mundo inteiro, inclusive no Brasil. País de grandes dimensões, o Brasil possuía malha de 

transporte terrestre pouco evoluída, o que contribuiu para acelerar o surgimento de 

empresas aéreas. Apõs a Segunda Guerra foram fundadas diversas empresas, tornando o 

ambiente muito competitivo, em contexto de quase inexistência de regulamentação. 

Já no final da década de 1950 e início da década de 1960, começaram a ser 

introduzidas no país as aeronaves turbo-propulsoras, maiores e mais velozes do que os 

modelos anteriores, a pistão. Com a introdução desta nova tecnologia, começou tornar-se 

anti-econômica a exploração de rotas com baixa densidade de passageiros. Com isto, as 

empresas começaram a se concentrar em rotas mais densas e a crescer. As empresas aéreas 
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que não conseguiram crescer acabaram adquiridas pelas empresas maiores ou deixaram de 

operar. Pode-se dizer que a falta de recursos, de organização e de capacidade técnica das 

empresas aéreas levaram à concentração do setor aéreo neste período.  

Assim, a competição concentrou-se nas rotas principais e nos horários de maior 

demanda, no contexto de política denominada “céus abertos”. Com o passar do tempo, 

começou a haver excesso de oferta de assentos, o que gerou problemas econômicos para as 

empresas aéreas. Preocupado com esta situação, em 1961, o governo promoveu a I 

Conferência Nacional de Aviação Civil (I CONAC) que, em 1966, resultou em novo 

Código Brasileiro do Ar. 

A partir da década de 1960, a regulação do setor de transporte aéreo começou a 

intensificar-se, dando início ao forte controle estatal sobre o mercado de transporte aéreo 

nacional. Das primeiras Conferências Nacionais de Aviação Comercial (CONAC), 

surgiram políticas que estimularam a fusão entre as empresas aéreas e o chamado regime de 

competição controlada. O objetivo do governo, com a regulação, era beneficiar o interesse 

público, para evitar, o que denominava, “competição predadora” entre as empresas. Com 

relação às tarifas, o governo acreditava que o usuário deveria pagar o “valor justo” pelo 

serviço de transporte aéreo, de acordo com os custos operacionais das companhias. 

Com o regime de competição controlada o governo começou a interferir nas 

decisões das empresas do setor. Era o governo que determinava as linhas que as empresas 

iriam operar e qual seria a tarifa cobrada. As empresas passaram a ser dependentes da ação 

governamental, fato que persistiu até o início da década de 1990. A competição entre as 

empresas aéreas eram pelos “favores” do governo conforme apontado pelos entrevistados e 

pelos levantamentos realizados na imprensa da época. 

No final da década de 1960 e início da década de 1970, com a proliferação das 

aeronaves a jato, denominadas wide-bodies (fuselagem larga), aumentou a concentração das 

linhas nas rotas com maior densidade de passageiros e em cidades com aeroportos que 

possibilitavam a utilização de jatos. Para atender às cidades que deixaram de ser assistidas 

por linhas aéreas regulares, o Ministério da Aeronáutica, através do decreto nº 76.590, de 
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11 de novembro de 1975, estabeleceu a criação de empresas aéreas regionais, criando o 

Sistema Integrado de Transporte Aéreo Regional (SITAR). Neste período, o país estava 

sobre o Regime Militar, governo do General Ernesto Geisel, marcado pela preocupação 

com a integração nacional. Na ocasião, apenas 92 cidades brasileiras eram atendidas pela 

aviação comercial regular e o setor era formado somente por quatro grandes empresas: 

VARIG, Cruzeiro do Sul (subsidiária da VARIG), VASP e Transbrasil. Antes da 

introdução das aeronaves à jato, mais de duzentas cidades eram atendidas pelas grandes 

companhias aéreas. Com a aviação regional, o governo estimava recuperar vôos para cerca 

de 80 cidades pequenas e médias. 

O SITAR estabeleceu cinco áreas regionais no país, cada uma delas destinada à 

atuação exclusiva de uma empresa aérea regional. Pelas regras do SITAR, as empresas 

aéreas nacionais poderiam ser sócias, porém, não controladoras das empresas aéreas 

regionais, com participação limitada a 33% do capital destas. As empresas regionais criadas 

a partir do SITAR foram TAM, TABA, Votec, Nordeste e Rio-Sul. A TAM Linhas Aéreas 

Regionais recebeu concessão para operar trecho da Região Centro-Oeste, com 33% de 

participação da VASP em seu capital. Esta participação efetivou-se com a VASP cedendo 

seis aviões Bandeirante à TAM. 

Na Região Norte-Oeste, a operação foi concedida à TABA (Transportes Aéreos da 

Bacia Amazônica), que não contou com a participação de nenhuma das três empresas 

nacionais. A Região Centro-Norte foi concedida à Votec Serviços Aéreos Regionais, que 

também não contou com a participação das empresas nacionais. À Nordeste Linhas Aéreas 

Regionais, cujo o capital foi constituído pelo Governo da Bahia, Transbrasil e Votec, coube 

a concessão para operar na Região Nordeste-Leste. A concessão da Região Sul coube à 

Rio-Sul Serviços Aéreos Regionais, constituída pela VARIG e pela Top Táxi Aéreo, de 

propriedade da Atlântica Boa Vista e da Sul América. 

Visando fomentar a industria aeronáutica nacional, o governo determinou que a 

aeronave para operação nas linhas regionais deveria ser o Bandeirante da Embraer. No 

entanto, como o Bandeirante era uma aeronave com custos operacionais muito altos, foi 
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necessário criar um sistema de subsídios para a aviação regional, denominado sistema de 

suplementação tarifária. Este sistema de suplementação era financiado pela cobrança de 3% 

do total das tarifas do segmento nacional. 

Assim, com a implantação do SITAR, o mercado aéreo nacional passou a operar 

com dois níveis de serviços de transporte de passageiros bem definidos. Nas linhas 

regionais operavam as aeronaves turboélice e, nas linhas domésticas nacionais e 

internacionais, as aeronaves à jato. Entre as empresas analisadas neste estudo, na década de 

1970, a VARIG dominava o mercado nacional e a TAM começara a operar como empresa 

regular regional.  

Durante a década de 1970 e quase toda a década de 1980, o governo, através do 

DAC, controlou o preço das passagens aéreas. Somente a partir de 1986, o regime de 

indexação da economia e de fixação de preços foi gradativamente abandonado. Como 

reflexo desta mudança, o setor de transporte aéreo passou de um sistema de tarifas fixas 

determinadas pelo governo para um sistema de variação em torno de uma tarifa básica 

determinada pelo DAC. Ou seja, a tarifa continuou controlada, porém com pequena 

flexibilidade. 

Em dezembro de 1986, foi estabelecido o Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) 

através da Lei nº 7.565, de 19/12/1986, revogando o antigo Código Brasileiro do Ar, de 

1966. Este código reuniu as normas e os procedimentos básicos que regulam as atividades 

do setor aéreo brasileiro sem, no entanto, representar avanço na flexibilização do setor. 

Segundo Castro e Lammy (1993), o grande aumento do número de artigos no novo código 

significou aprofundamento da regulamentação. Foi mantida a doutrina da “competição 

controlada” para evitar a “competição ruinosa” entre as empresas aéreas. O código 

continuou a proibir a concorrência através da concessão de descontos, abatimentos ou 

qualquer redução de tarifas.  

O Ministério da Aeronáutica sempre tratou o setor transporte aéreo como bem 

público e instrumento de integração nacional. Esta visão gerou ações intervencionistas que 

buscaram ganhos sociais, de integração e de segurança para o país, na perspectiva técnica-
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operacional e, não, econômica de análise. Assim, a política de regulação do setor apoiava a 

concentração das empresas e controlava as tarifas. Somente no final da década de 1980 e 

princípio da década de 1990, a forte a intervenção governamental no setor de transporte 

aéreo nacional começou a diminuir. 

Em 1989, foi estabelecido um sistema de bandas tarifárias, entre as quais as 

empresas podiam praticar suas tarifas. A partir de 1991, no Governo Collor, foi definida 

política com tendências liberalizantes, em sintonia com o que já acontecia com o mercado 

aéreo em vários países do mundo. O foco da regulação passou a ser o usuário dos serviços 

aéreos. 

Em 1991 foi realizada a Quinta Conferência Nacional de Aviação Comercial – V 

CONAC –, para definir nova política aérea nacional de aviação. As recomendações da V 

CONAC, resultado de amplo debate entre os diferentes atores do Setor de Aviação Civil, 

causou forte impacto na aviação comercial brasileira. Entre os principais pontos, podem ser 

citados: (1) fim da exclusividade da aviação regional; (2) manutenção da ponte-aérea entre 

as três grandes (VASP, VARIG e Transbrasil), porém facultando à TAM e à Rio-Sul 

participar da rota com vôos diretos (inicialmente denominados linhas especiais); (3) 

possibilidade da TAM e da Rio-Sul voarem diretamente para as capitais de Minas Gerais, 

Rio de Janeiro e Brasília; (4) possibilidade da VASP e da Transbrasil voarem para o 

exterior, (5) procurar aumentar o número de linhas para o exterior e (6) permissão às 

empresas para criar novas modalidades de tarifas. 

O V CONAC marcou o início da desregulamentação do setor. A partir dele, o 

governo, por intermédio do Ministério da Aeronáutica comprometeu-se a incentivar a 

competição e facilitar a formação de novas empresas. A competição passou a ser vista 

como forma de dar eficiência e gerar ganhos sociais, através da otimização da operação, 

melhoria nos serviços e redução de tarifas. Inicialmente, ocorreu a liberalização da oferta de 

assentos, seguida de liberalização de tarifas e de permissão para a competição entre as 

empresas nacionais e as regionais. A década de 1990 marcou a liberalização do setor e a 

tabela 7 (p. 107) resume as principais portarias que desregulamentaram o setor. 
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Em 1997, permitiu-se que as empresas oferecessem descontos de até 65% sobre a 

tarifa de referência. Em 1998, foi eliminada a banda tarifária, preservando-se o limite 

representado pela tarifa básica. Em março de 2001, as tarifas aéreas são liberadas em 

algumas rotas e, em agosto do mesmo ano, as tarifas aéreas para o transporte de passageiros 

são integralmente liberadas. 

Criou-se no país um modelo regulatório “esquizofrênico” no qual, por um lado, as 

empresas aéreas passaram a possuir relativa liberdade tarifária, mas, por outro lado, a 

persistência do rígido esquema de concessão de operações continuava a limitar a adequação 

da oferta-demanda pelas empresas aéreas. Nenhuma alteração nas operações poderia ser 

efetuada pelas empresas sem a aprovação do DAC, o que as tornou extremamente 

cautelosas a respeito de solicitações de mudanças, pois, tanto o cancelamento, como a 

aquisição de novas linhas poderia ser permanente. 

Os atentados de 11 de setembro de 2001 e a invasão do Iraque pelos EUA foram 

seguidos de queda na demanda aérea e de forte aumento nos preços do petróleo. Para a 

aviação brasileira, o preço do petróleo foi o fator de maior impacto destes episódios, 

sobretudo considerando que as empresas brasileiras já vinham em situação econômica 

difícil. 

Dois anos depois, a Portaria  Nº 243/GG5, de março de 2003 mudou os rumos da 

regulação. O Comando da Aeronáutica determinou ao DAC que adotasse medidas visando 

adequar a oferta do transporte aéreo à demanda, bem como a exigir comprovação de real 

necessidade por parte da empresa para autorizar a importação de aeronaves. Posteriormente, 

a Portaria n.o 731/CG5 do Comando da Aeronáutica acrescentou à portaria anterior que a 

criação de novas empresas deveria considerar a situação das empresas existentes e que se 

evitasse a superposição de linhas com proximidade de horários. Ou seja, o mercado entrou 

em fase de restrição de oferta. 

Com as portarias de 2003, o DAC voltou a intervir no mercado, contrariamente ao 

que ocorrera a partir de 1991. Esta intervenção, visando arbitrar desequilíbrios de mercado 

utilizando mecanismos centralizadores, diminuiu a possibilidade de melhorar o ajuste do 
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mercado com base em critérios de eficiência, resultando em tratamento discriminatório 

favorável às empresas tradicionais. Este processo será retomado com mais detalhe na 

análise cronológica dos casos. 

 Em 2005, com a aviação apresentando boas perspectivas e com a aparente 

recuperação das empresas aéreas, o governo retomou o processo de liberalização. 

 

4.1.1 A Atual Estrutura Regulatória Brasileira 

 
A definição da política de transporte aéreo compete Conselho de Aviação Civil, do 

qual participam: Ministério da Defesa (Presidente do Conselho); Ministério da Fazenda; 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio; Ministério das Relações Exteriores; 

Casa Civil e Comando da Aeronáutica. 

A Secretaria de Acompanhamento Econômico (SEAE), ligada ao Ministério da 

Fazenda, possui atribuições em relação ao mercado aéreo de defesa da concorrência; 

regulação e acompanhamento de mercados. Com relação à defesa da concorrência,  a SEAE 

integra, com a Secretaria de Direito Econômico (SDE) do Ministério da Justiça e o 

Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), autarquia vinculada ao Ministério 

da Justiça, o chamado Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência – SBDC. Este sistema 

atua em três áreas: controle de concentrações; repressão a condutas anticoncorrenciais e 

advocacia da concorrência. 

Com relação à regulação, esta Secretaria auxilia a política regulatória do Governo e 

a política de reajuste e revisão das tarifas, além de assessor o Ministro de Estado da 

Fazenda na elaboração de políticas de regulação de mercado (conselhos governamentais). 

No setor aéreo, a SEAE atua na regulação econômica via participação nos Comitês 

Técnicos do Conselho de Aviação Civil e na Comissão de Estudos Relativos à Navegação 

Aérea Internacional – CERNAI. E atua na defesa da concorrência através de análise de 
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fusões e aquisições, bem como por meio de investigação e análise de condutas 

anticompetitivas. 

Vale a pena citar duas intervenções realizadas em defesa da concorrência e de 

conduta anti-competitiva. Em 2003, a SEAE analisou o code-share entre TAM e VARIG e, 

em 2004, a promoção da Gol com passagens a R$ 50,00. 

A SEAE analisou possibilidade de cartel entre VARIG e TAM durante a realização 

do code-share, pois as empresas adequaram a oferta de forma coordenada. A SEAE 

concluiu que houve conduta coordenada por meio da redução de vôos lucrativos em rotas 

nas quais as empresas operavam em code-share: havia barreiras à entrada de concorrentes, 

altas participações de mercado, baixa elasticidade da demanda e falta de poder dos 

principais concorrentes. E, em 2004, o CADE condenou as empresas por formação de 

cartel. 

A promoção da GOL em 2004, com tarifas à R$ 50, em alguns vôos de 45 trechos, 

abrangendo no máximo 50 assentos em cada vôo, com estipulação de prazo  - 10 de maio a 

04 de junho -, obedeceu alguns critérios promocionais: apenas alguns dias da semana e 

certos horários, compra de bilhetes de ida e volta, permanência mínima de duas noites no 

destino ou compra com antecedência mínima de 10 dias, e aquisição do bilhete pela internet 

ou nos balcões nos aeroportos. O DAC realizou intervenção em relação a essa promoção e a 

SDE instaurou Averiguação Preliminar para analisar conduta de preços predatórios. A 

conclusão da SEAE revelou que a Gol não possuía capacidade para praticar preços 

predatórios e que a promoção aumentava o espectro de consumidores ao atrair passageiros 

que, de outro modo, não teriam acesso ao transporte aéreo. E a empresa obteve liberdade 

para praticar o desconto novamente. 

A Agência Nacional de Aviação Civil  (ANAC) foi criada em 2004, começando a 

atuar somente em 2006, substituindo o DAC, de controle militar. A criação desta agência, 

segundo especialistas do mercado, objetivou dar maior transparência e publicidade às 

normas e decisões, adequar o arcabouço institucional regulatório e mudar a visão – de 
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técnica-reguladora para econômica/comercial. Neste trabalho, utiliza-se a denominação 

DAC, que era o órgão regulador no período estudado. 

Cabia ao DAC, subordinado ao Ministério da Defesa, agir como órgão regulador e 

fiscalizador da Aviação Civil e da infra-estrutura aeronáutica e aeroportuária. No exercício 

de suas competências, este órgão devia observar e implementar orientações, diretrizes e 

políticas estabelecidas pelo Conselho de Aviação Civil. Além disso, cabia-lhe adotar as 

medidas necessárias para o atendimento do interesse público e para o desenvolvimento e 

fomento da aviação civil, da  infra-estrutura aeronáutica e aeroportuária do país. Sua 

atuação deveria pautar-se pela independência, legalidade, impessoalidade e publicidade, 

competindo-lhe regular e fiscalizar a infra-estrutura aeronáutica e aeroportuária, com 

exceção das atividades e procedimentos relacionados ao sistema de controle do espaço 

aéreo e ao sistema de investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos. 

4.2 Custos do Setor Aéreo 

Os custos de uma empresa aérea são divididos entre operacionais e não 

operacionais. Os custos não operacionais incluem pagamento de dívida financeira e perdas 

decorrentes de venda ou retirada de equipamentos do serviço. Os custos operacionais 

subdivideem-se em diretos e indiretos. Custos operacionais diretos estão relacionados às 

aeronaves e incluem gastos com os combustíveis, gastos com a tripulação, custos de 

manutenção e depreciação. 

Os custos operacionais indiretos não se alteram com o tipo de aeronave e são 

constituídos pelos custos: de serviços aos passageiros, de bilhetagem, de vendas, com 

equipe de terra, e administrativos. Esta classificação foi estabelecida pela International 

Civil Aviation Organization (ICAO) e é adotada pelo DAC no Brasil.  

Os custos médios da industria brasileira de transporte aéreo em 200411, segundo 

dados do DAC, está representada na figura 5. 

 
                                                 
11 Anuário econômico de 2005 ainda não disponível em 04/08/2006. 
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Figura 5: Composição dos Custos Operacionais Diretos do Setor de Transporte Aéreo 
Brasileiro 

Fonte: DAC (2004) 

 

Os custos totais de uma empresa aérea estão relacionados à oferta de assentos, de 

modo que o aumento ou a redução da escala de operação, respectivamente, aumenta ou 

reduz seus custos. Portanto, por meio da gestão da oferta, os gestores conseguem gerir os 

custos. No curto prazo, a gestão gestão de custos é menos flexível, pois pode implicar em 

alteração de malha, devolução ou aquisição de aeronaves, bem como contratação ou 

redução de pessoal. A médio prazo, gestão de custos é mais flexível. No caso brasileiro a 

gestão de custos é mais complexa, pois, como apresentado na seção sobre regulamentação, 

a alteração de oferta depende de aprovação do DAC, o que dá menos flexibilidade às 

empresas aéreas para gerir seus custos. 

No Brasil, as rotas são, normalmente,  de pequeno e médio alcance. As rotas mais 

longas são diretas somente quando ligam trechos de alta densidade. Fora disto, as rotas são 

elaboradas com utilização de escalas e de conexões, devido à baixa densidade do tráfego de 
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passageiros. Algumas rotas apresentam comportamento sazonal acentuado, como as rotas 

que ligam a região Nordeste nos meses de férias escolares, o que pode gerar sub-utilização 

das aeronaves nos meses de baixa demanda. 

Os gastos com combustível, estreitamente relacionados aos preços internacionais do 

petróleo, e responsáveis por cerca de 40% dos custos, escapam completamente do controle 

das empresas. Cabe assinalar que o preço do petróleo vem aumentado fortemente nos 

últimos anos (figura 13, p.127; figura 14, p. 128). 

Normalmente, as grandes empresas nacionais de transporte aéreo mantém contratos 

de abastecimento regulares com os fornecedores para abastecimento em todo território 

nacional. Estes contratos regulares somente são interrompidos quando os fornecedores 

exigem pagamento à vista no ato do abastecimento, por problemas financeiros da empresa, 

como aconteceu com a Transbrasil, em 2001, com a VASP, em 2004 e com a VARIG, em 

2005. 

Outro item relevante da composição do custo das empresas aéreas são as tarifas 

aeroportuárias e de auxílio à navegação que, somadas, representaram cerca de 5,5% dos 

custos operacionais diretos em 2004. Estas tarifas são subdivididas em tarifa de embarque 

(paga diretamente pelo passageiro), de pouso, de permanência e de uso das comunicações e 

dos auxílios à navegação aérea em rota. 

 

4.3 Empresas Aéreas no Mercado Doméstico Brasileiro 

 

O setor aéreo doméstico é composto por empresas regulares e não regulares. As 

empresas regulares possuem rotas regulamentadas, com horários e destinos fixos. As 

empresas não regulares, também conhecidas como “charterias”, não possuem rotas e 

horários regulamentados. Na prática, as não regulares possuem liberdade para mudar os 

horários de seus vôos ou cancelá-los, enquanto as regulares necessitam entrar com pedido 

de cancelamento ou alteração de rota e horário e ter seu pedido deferido. No Brasil existiam 
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registradas no DAC, em dezembro de 2005, 20 empresas de transporte aéreo regular em 

operação. Estas empresas estão listadas na tabela 6. 

 

Tabela 6: Empresas de Transporte Aéreo Regular de Passageiros em 2005 

Abaeté Linhas Aéreas S/A  (opera no estado da Bahia) 

BRA – Transportes Aéreos Ltda.12 

Cruiser Linhas Aéreas Ltda. (opera na Região Centro-oeste e Norte) 

Gol Transportes Aéreos Ltda. 

Mega Linhas Aéreas Ltda. (opera no Mato Grosso) 

Meta - Mesquita Transportes Aéreos Ltda. (opera na Região Norte e Guiana) 

Nordeste Linhas Aéreas Regionais S/A (VARIG) 

Oceanair Linhas Aéreas Ltda.  

Pantanal Linhas Aéreas Sul Mato-Grossenses S/A (opera nos Estados de São Paulo e 
Minas Gerais) 

Passaredo Transportes Aéreos S/A (opera nos Estados de São Paulo, Minas Gerais e 
Goiás) 

Puma Air Linhas Aéreas Ltda. (opera no Estado do Pará) 

Rico Linhas Aéreas S.A. (opera na Região Norte) 

Rio-Sul Linhas Aéreas S/A (VARIG) 

Taf Linhas Aéreas S/A (opera na Região Nordeste) 

TAM Linhas Aéreas S/A.  

Team Transportes Especiais Aéreos e Malotes Ltda. (Opera no Rio de Janeiro) 

Total Linhas Aéreas S/A (opera no Estado de Minas Gerais e Amazonas) 

Trip – Transporte Aéreo Regional do Interior Paulista Ltda. (opera nas Regiões Sul, 
Centro-Oeste e Nordeste) 

VARIG S/A (Viação Aérea Rio-Grandense)  

Webjet Linhas Aéreas Ltda.  

     Fonte: DAC (2006)13  

                                                 
12 A BRA possui autorização para operar internacional não regular. 
13 Somente empresas em operação, empresas com atividades paralisadas não foram listadas. 
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 Segundo executivos de grandes empresas aéreas, a concorrência das “barateiras” ou 

“charteiras” podem ser desconsideradas devido à reduzida participação no mercado, que 

não chega afetar a performance competitiva das empresas aéreas regulares.  

 

4.4 Características das Aeronaves 

 

Cabe assinalar que os avanços tecnológicos que houve no setor de transporte aéreo 

foram superiores às que ocorreram em outros meios de transporte de passageiros. Os 

motores à jato, inicialmente desenvolvidos para uso militar e, posteriormente incorporados 

pela aviação civil, aumentaram a capacidade propulsora das aeronaves. Inicialmente, 

surgiram os motores turbo-propulsores, seguidos dos motores à jato. Surgiram as aeronaves 

denominadas wide bodies, que possuíam fuselagem larga e atingiam altas velocidades, 

propiciando aumento significativo da produtividade média das empresas aéreas.  

Melhorias no desempenho aerodinâmico, nos materiais empregados, nos sistemas 

de controle e de navegação das aeronaves constituem importantes evoluções tecnológicas 

que geraram acréscimos significativos na produtividade das aeronaves. Na tabela 7 

encontra-se o resumo de alguns aspectos das principais aeronaves. 
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Tabela 7: Principais Aeronaves 

Aeronave 
Ano de 

entrada em 
operação 

Velocidade 
média de 

cruzeiro (Km/h) 
Capacidade de 
carga máxima 

N º máximo de 
passageiros 

Pistão 
DC-3 1936 282 2,7 21 
Lockheed 1049 Super 
Costellation 

1952 499 11 47 – 94 

Fokker 27 1950 480  32 
Turbo Propulsores 
Viscount 700 1953 523 5,9 40 – 53  
Britannia 310  1956 571 15,6 52 – 133 
Fokker 50 1985 487  50 
Jatos 
Caravelle VI R 1959 816 8,3 52 – 94 
Boeing 720 B 1960 883 18,7 115 – 149 
Boeing 737-200 1967 904   
DC-8-63  1968 935 30,6 259 
Boeing 747 1969 948 49,5 340 – 493  
DC-10 1971 915 38,8 400 
Airbus A300 1974 891 31,8 245 
Boeing 767-200 1981 848   
Boeing 747-300 1983 948 67,8 660 
Fokker 100 1986 845  108 
Boeing 737-500 1987 810   
Airbus A320 1988 903 20,7 179 
MD-11 1990 990 28  
Boeing 777 1995 869 55,1 305 
Airbus A330 1995 860 36,4 253 - 293 
Boeing 737 NG (600-900) 1995-97 785  132 -180 
Airbus A380 2005 882 85 555 
Fonte: Adaptada a partir de Doganis (1991) e dados das empresas aéreas. 

 

A produtividade de uma aeronave é medida em tonelada transportada por 

quilômetro por hora (block hour). Em outras palavras, é o produto da carga útil transportada 

pela velocidade de cruzeiro. Quanto maior a velocidade de cruzeiro, maior será o produto 

transportado por hora e maior a produtividade da aeronave. Como mostra a tabela 7, com o 
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passar dos anos, tanto a velocidade de cruzeiro quanto a capacidade de carga transportada 

aumentaram. 

Na década de trinta, um aparelho com motor a pistão, como o DC-3, movimentava 

500 toneladas por quilômetro por hora. Na década de 50, um aparelho turbo-propulsor 

movimentava entre quatro e doze vezes mais toneladas por quilômetro por hora. Na década 

de sessenta, o Boeing 720 B era capaz de movimentar 11.600 toneladas por quilômetro por 

hora. E na década de setenta as aeronaves de fuselagem larga triplicaram esta 

produtividade. A velocidade das aeronaves, no entanto, não aumentou significativamente 

desde os primeiros motores a jato e os ganhos de produtividade resultaram do aumento do 

tamanho das aeronaves, da redução de seu peso pela utilização de materiais mais leves e de 

melhoria de sua aerodinâmica (Doganis, 1991). 

O custo operacional de uma empresa aérea sofre grande influência da escolha das 

aeronaves. Características como tamanho, velocidade de cruzeiro e alcance com capacidade 

de carga plena determinam a produtividade horária e, portanto, os custos operacionais. E 

cada tipo de aeronave possui características diferentes. A escolha da aeronave é realizada 

com base na análise da malha aeroviária a ser operada, levando-se em consideração o 

padrão e a densidade da demanda nas rotas, bem como a distância média das rotas. 

 

4.5 Características, Demanda e Crescimento do Setor Aéreo 

 

As empresas classificam as viagens aéreas de acordo com o motivo que lhes deu 

origem. Resumidamente, tem-se viagens motivadas por negócios e por lazer. Pela análise 

da motivação das viagens, as empresas aéreas direcionam suas políticas. As viagens 

motivadas pelo lazer podem ser subdivididas em viagens de curto e de longo prazo. De 

curto prazo são aquelas realizadas em finais de semana e, ou feriados prolongados, e de 

longo prazo, as reallizadas em férias, podendo ter algumas semanas de duração. As viagens 
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de lazer tendem a apresentar demandas sazonais, com picos nos períodos de férias escolares 

e em feriados prolongados. 

As viagens de negócios distribuem-se equilibradamente ao longo do ano, com os 

passageiros apresentando forte preferência por vôos no período inicial da manhã e no final 

da tarde, gerando picos nesses horários. 

É importante para a empresa área entender o passageiro e classificá-lo, tanto em 

relação à disposição para pagar pelo bilhete, como pela valorização dos atributos do serviço 

prestado, como pontualidade dos vôos, qualidade do serviço, tarifas baixas versus  

restrições ao  passageiro e agilidade no check-in. A empresa aérea precisa conhecer seus 

clientes para efetivar ações que possibilitem ganhar mercado com rentabilidade. A figura 6 

ilustra o comportamento dos passageiros. 

 

Figura 6: Segmentação por Motivo e Atributo 

 

Fonte: Dagonis, (1991). 

0

1

2

3

4

5

6

D
is

po
si

çã
o

im
ed

ia
ta

 d
e

R
es

er
va

Fr
eq

uê
nc

ia
 d

e
vô

o

Po
ss

ib
ilid

ad
e 

de
C

an
ce

la
r/M

ud
ar

C
an

ce
la

m
en

to
em

 c
ur

so

C
on

fo
rto

 e
se

rv
iç

o 
de

 b
or

do

C
he

ck
-in

 á
gi

l

B
ai

xa
 T

ar
ifa

Atributos

R
an

ki
ng

Feriado prolongado Lazer Final de Semana Negócio - rotina Negócio - emergência



110  

Quando as tarifas eram reguladas, as empresas não podiam utilizar estratégias de 

precificação para explorar a possível segmentação, bem como não dispunham de nenhum 

mecanismo para otimizar a gestão de suas receitas, segundo o perfil do passageiro, como 

dar descontos para determinados perfis e cobrar mais de outros, de acordo com o segmento. 

Depois da década de 1990, com os processos de liberalização do setor, a gestão de receitas 

ou yield management passou a ter importância crucial para as empresas. 

O processo de yield management, entretanto, não é simples e nem trivial. Por 

exemplo, o custo marginal por passageiro para uma viagem é baixo na maioria das vezes. 

Quando há capacidade ociosa  em um vôo já escalonado, o custo de transportar um 

passageiro é composto pelo custo de embarcá-lo somado ao consumo extra de combustível 

pelo acréscimo de peso, ou seja, é um custo baixo se confrontado ao custo de um assento 

vazio perdido no vôo. 

Se a ocupação média das aeronaves é de 60%, segundo dados do DAC,  porque não 

completá-la com o público sensível ao preço do bilhete, visto que, quando o avião decola os 

assentos vazios não podem mais ser preenchidos? E, se diante desta não “estocagem” do 

serviço as empresas e agentes decidissem cobrar mais barato pela passagem próximo da 

hora do vôo, isto não melhoria a receita? 

A resposta a essas indagações é: em termos. Dependeria do público que estaria 

embarcando. O consumidor regular não mudaria seu comportamento, deixando de comprar 

o bilhete antecipadamente para comprá-lo às vesperas do vôo? Isto segundo, segundo 

especialistas e executivos do setor, denomina-se erosão. Toda vez que se cobra mais barato 

de um passageiro disposto a pagar mais caro  está ocorrendo erosão e este é um dos maiores 

riscos da precificação. A esse respeito, um alto executivo de uma das empresas estudadas 

assim se manifestou: 

 

“nem sempre uma aeronave cheia é a aeronave mais rentável”. 
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Assim, esta tensão entre melhorar a taxa de ocupação e maximizar a receita do vôo 

fez com que as empresas aéreas desenvolvessem sistemas complexos de acompanhamento 

da demanda de seus vôos e criassem categorias de classes de tarifas para um mesmo vôo. E, 

portanto, o yield management tornou-se um elemento extremamente relevante na gestão de 

uma empresa aérea. 

Com liberdade na composição das tarifas, a estratégia competitiva do setor sofreu 

modificações. Foram implementadas ações estratégicas de yield management com 

promoções comerciais agressivas, programas de fidelidade, sistemas de reservas eletrônicas 

de bilhetes e melhoria dos serviços de terra e de bordo.  

No entanto, as empresas não abandonaram a competição por freqüência de vôos, à 

medida que o consumidor demanda conveniência de horários de vôos, principalmente nas 

rotas que transportam passageiros a negócios. 

No período após a desregulamentação ocorrida no mercado americano, as empresas 

aéreas concentraram suas operações em uma estrutura denominada  hub and spoke (rede 

formada por um centro e raios partindo dele). Nesta estrutura, uma companhia aérea 

transporta os passageiros de cidades com baixa densidade de tráfego para aeroportos 

centrais com alta densidade e, a partir destes, para outras localidades. As principais 

companhias americanas criaram diversos hubs espalhados pelo país. O hubs constituem 

importante recurso estratégico da companhia e exigem comprometimento da empresa. 

Criam-se assim diversos pares de origem-destino e aumenta-se o número de passageiros 

transportados na malha como um todo. Por exemplo, um passageiro sai de uma cidade 

média americana e desembarca em um aeroporto central (hub da companhia) e deste segue 

para seu destino, pela mesma companhia, em outro vôo. Supondo tratar-se de rota de baixa 

densidade, a cidade onde o passageiro embarcou não seria atendida ou seria pouco atendida 

se não fosse o sistema hub and spoke.  

No Brasil, as capitais São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília acabam 

funcionando como hub das empresas brasileiras. No entanto, o sistema de hub and spoke 

não é adotado aqui da forma como é adotado nos Estados Unidos. Estas capitais brasileiras 
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são utilizadas como centro porque concentram maior número de passageiros transportados, 

ou devido à posição geográfica, caso de Brasília. Outra diferença em relação ao mercado 

norte-americano é que nos Estados Unidos existem hubs exclusivos e privados, enquanto 

no Brasil, todas as companhias nacionais grandes voam para estas cidades consideradas 

“centros”. 

 

4.5.1 Demanda e Crescimento do Setor Aéreo 

 

Segundo dados do Departamento de Aviação Civil (DAC), o crescimento do setor 

de transporte aéreo está diretamente relacionado ao resultado do Produto Interno Bruto 

(PIB) do Brasil. O DAC chega a estimar estatisticamente o ajuste de uma curva (R2) de 

0,94 numa regressão linear simples entre a relação de número de passageiros e o PIB 

(DAC, 2000).  

Desde 1970, tanto a oferta como a demanda pelo transporte aéreo tem crescido. Na 

figura 7, é possível observar que a demanda, na relação passageiro por quilômetro voado, 

aumentou no período 1990 a 1999 aproximadamente 868%, enquanto a oferta, represntada 

pela relação assentos ofertados por quilômetro voado, cresceu por volta de 910%. Constata-

se, ainda, que diferença entre oferta e demanda teve um aumento contínuo na década de 

1990, de sorte que, ao final ao final da década a oferta correspondia a quase o dobro da 

demanda. 
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Figura 7: Evolução da Demanda e da Oferta do Transporte Aéreo (1970-2005) 

 
Fonte: Compilação de dados do DAC (1970 – 2005) 
 

 

A diferença entre a oferta e a demanda explica a dificuldade encontrada pelas 

empresas aéreas no tocante à ocupação de suas aeronaves. A taxa de ocupação é um valor 

que varia muito entre as empresas e, na mesma empresa, entre suas rotas. Para o mercado, a 

taxa média de ocupação é de aproximadamente 60%. A ocupação média encontra-se na 

figura 8. 
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Figura 8: Ocupação Média da Industria 1970 – 2005 

 

Fonte: resumo dos anuários estatísticos do DAC. 

 

 

Outro indicador importante é o excesso de capacidade relativa (ECR), definido 

como complemento do aproveitamento médio (1 - aproveitamento). Com a liberalização do 

setor na década de 1990 houve aumento dos índices ECR, que voltaram a diminuir com a 

desvalorização cambial de 1999, com a entrada da Gol em 2001, com a saída da Transbrasil 

do mercado em 2001 e da VASP em 2004, com o acordo operacional entre VARIG e TAM 

em 2003–2004, e com a proibição de compra de novas aeronaves pelo DAC, em 2003-

2004. A evolução do ECR é apresentada na figura 9. 
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Figura 9: Evolução do Excesso de Capacidade Relativa (1970 – 2005) 

 

Fonte: resumo dos anuários estatísticos do DAC. 
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problemas financeiros do setor. Em alguns momentos, o excesso de capacidade foi fruto de 

ímpetos expansionistas de “estranhos no ninho” como no caso de Wagner Canhedo, logo 

após a aquisição da VASP e de Frank Lorenzo, nos EUA, após a aquisição da Eastern, na 

década de oitenta. Frank Lorenzo agregou assentos e reduziu tarifas levando todo o setor à 

guerra de preços e para uma grande crise. Canhedo repetiu o mesmo movimento no Brasil 

nos início dos anos noventa. 

Mas de forma geral, segundo Doganis (1991), o excesso de capacidade observado 

no setor é fruto de previsões excessivamente otimistas de crescimento econômico. Este 

otimismo exagerado faz com que as empresas aéreas agreguem novas aeronaves às suas 
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frotas e, quando a o cenário real é pior do que o previsto, gera baixa utilização das 

aeronaves e queda na performance financeira da empresa.  

Portanto, erros na previsão de demanda futura através da estimativa errônea do PIB 

ou ação descompassada de uma grande empresa geram capacidade ociosa e impactam 

negativamente a performance econômica das empresas aéreas. 

 

4.6 A Guerra de Preços da Década de Noventa 

 

As empresas brasileiras de aviação sempre foram muito controladas pelo governo, 

as linhas aéreas eram cativas e havia tabelas tarifárias. Porém, em dezembro de 1997 uma 

portaria do Departamento de Aviação Civil autorizou descontos de até 65%, nos preços das 

passagens domésticas. 

A VARIG foi a primeira empresa a iniciar programa de desconto, lançando o 

programa Voa Brasil. Em abril de 1998, a empresa anunciou o lançamento do novo 

programa de tarifas com descontos que variavam de 20% a 60% em todos os vôos 

domésticos da empresa, exceto os da ponte-aérea Rio – São Paulo. Na mesma data, a 

empresa também manifestou intenção de sair do pool da ponte-aérea. Assim, a VARIG foi 

a primeira empresa a alterar o equilíbrio que havia se estabelecido no mercado doméstico 

de aviação. Logo a seguir as demais empresas moveram-se para tentar neutralizar a ação da 

VARIG. 

No início de maio de 1998, logo após a VARIG lançar seu programa de descontos, a 

TAM reduziu suas tarifas aéreas em até 60% e passou a permitir o pagamento da passagem 

aérea em até cinco prestações mensais. VASP e Transbrasil, que já possuíam tarifas 

inferiores às da VARIG e TAM como forma de competição, para não perder passageiros, 

também reduziram suas tarifas. Nesta época era mais barato viajar de São Paulo ao Rio de 

Janeiro de avião do que de ônibus.  
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Após a redução das tarifas, na briga pelo mercado doméstico as empresas aéreas 

procuraram agregar serviços diferenciados ou reforçar os já existentes para conquistar mais 

clientes, o que elevou os custos operacionais das empresas. O serviço de maior apelo era o 

programa de milhagem que premiava com viagens gratuitas os passageiros que 

acumulavam determinado número de milhas voadas pela empresa.  

Em agosto de 1998, a VARIG concretizou os planos de sair do pool operacional da 

ponte-aérea, passando a explorar a linha com maior movimento de passageiros no país 

juntamente com sua subsidiária, a Rio-Sul. Foi o final de um acordo operacional que a 

maior empresa aérea brasileira mantinha há 39 anos com a Transbrasil e a VASP. Esta 

quebra representou mudanças para o passageiro, sendo os preços das passagens o sinal mais 

visível da nova dinâmica do mercado aéreo. O mercado aéreo entre o Rio de Janeiro e São 

Paulo passou a contar também com serviços extras e a VARIG passou a incluir os vôos da 

ponte em seu programa de milhagem. A TAM passou a oferecer, além do plano de 

milhagem e dos descontos na tarifa, estacionamento gratuito por doze horas no aeroporto de 

São Paulo. 

Por um lado, as empresas estavam reduzindo as tarifas aéreas como forma de 

aumentar a demanda, o que surtia resultados positivos. Por outro lado, estavam tendo seus 

custos elevados pelos serviços adicionais e pelo aumento dos custos variáveis por 

passageiro adicional, configurando uma receita complicada que começou a repercutir 

negativamente na rentabilidade, pois o aumento da demanda não estava significando 

aumento de rentabilidade, ocorrendo justamente o contrário, isto é, queda de rentabilidade. 

O ano de 1998 havia começado com euforia para as empresas aéreas brasileiras e 

acabou marcado como um ano negro para a aviação no país. A forte guerra de tarifas 

acabou por reduzir a rentabilidade de todas as empresas aéreas brasileiras. O programa Voa 

Brasil, lançado pela VARIG abriu o precedente de cobrar tarifas baixas. O objetivo era 

transportar passageiros que normalmente utilizavam outro meio de transporte que não o 

aéreo, expandindo o mercado. Acirrou-se a competição com a VASP, TAM e Transbrasil 

que reduziram suas tarifas deflagrando uma guerra de preços.  
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Cabe ressaltar que cerca de 80% do mercado aéreo brasileiro é composto pelo 

transporte corporativo que é pouco sensível a preço. A guerra tarifária acabou reduzindo os 

preços, porém reduziu os preços para o mercado dos passageiros executivos dispostos a 

pagar mais caro pelas viagens. Com a queda das tarifas, o número de passageiros cresceu 

18% em relação a 1997, mas a receita teve queda devido à queda nos preços que, aliado ao 

aumento dos custos, afetou negativamente a performance de todas as empresas. 

Todas as empresas aéreas nacionais apresentaram prejuízo em seus balanços no ano 

de 1998, e os vôos apresentaram taxa de ocupação inferior a 60%, que é a taxa considerada 

necessária para garantir rentabilidade. A figura 10 mostra o excesso de capacidade ao longo 

do período estudado. Observa-se nesta figura que, mesmo com a guerra de preços, o 

excesso de capacidade continuou elevado: 

 

 

Figura 10: Guerra de Preços e Excesso de Capacidade 

 

Fonte: Resumo de dados do DAC 
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No início de 1999, as já frágeis empresas aéreas brasileiras sofreram duro golpe 

com a desvalorização cambial, que reduziu a demanda por viagens internacionais e 

domésticas e teve um efeito negativo sobre os custos que são, em grande parte, atrelados à 

moeda americana, elevando também as dívidas e os contratos de leasing das empresas. O 

cenário negro da aviação, ocasionado pela guerra tarifária ficou ainda mais complicado. 

Diante da grave crise, todas as quatro empresas, VARIG, VASP, Transbrasil e 

TAM, estabeleceram programas de saneamento interno e reduziram de forma significativa 

os vôos internacionais que eram deficitários. 

No final de 1999, com os programas de saneamento e com a retomada dos preços 

das tarifas aos patamares anteriores aos da guerra de preços de 1998, as empresas se 

recuperavam lentamente e novos investimentos na renovação da frota foram feitos. As 

empresas mais combalidas no final do processo eram a VASP e a Transbrasil. A VASP teve 

vários de seus aviões tomados através de mandatos judiciais por falta de pagamento sofreu 

os mais graves prejuízos financeiros, drástica redução do quadro de funcionários e forte 

queda na participação de mercado. 

O grupo VARIG voltou-se para o transporte doméstico de executivos e estreitou 

suas parcerias a fim de otimizar seus vôos internacionais. E a TAM seguiu este mesmo 

caminho. 

A guerra tarifária praticada em 1998 deixou marcas negativas para as empresas 

aéreas: todas perderam financeiramente. Devido à crise que se instalou no setor no ano de 

1999,  as empresas aéreas procuraram reestruturar-se, organizar-se internamente e buscar 

uma nova dinâmica de mercado. Com isto, 2000 foi um ano de equilíbrio na viação aérea 

nacional, com o Grupo VARIG e a TAM como os atores principais do mercado. 

No início do ano 2000 os presidentes de Tam, VARIG, VASP e Transbrasil 

reuniram-se e seis dias depois desta reunião as empresas, no mesmo dia, reduziram para 

30% o percentual de desconto das passagens aéreas. Em 2004 VASP, TAM, Transbrasil e 
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VARIG foram condenadas pelo CADE, por formação de cartel, a pagar multa de 1% do 

faturamento de 1998. Atualmente (2006) as empresas estão recorrendo da decisão. 

A estratégia de atuação das duas maiores empresas, Grupo VARIG e TAM, voltou-

se para o fortalecimento no segmento de transporte corporativo, que representa cerca de 

75% do mercado aéreo nacional, com a vantagem de apresentar baixa elasticidade preço da  

demanda, possibilitando a cobrança de preços mais altos pelas companhias. 

 

4.7 A Crise de 2003 e a Hipótese de Fusão VARIG e TAM 

 
Em 2002 o candidato à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva 

mostrou-se favorável a auxíliar às empresas áreas acenando com a possibilidade de, se 

eleito, liberar R$ 1 bilhão para socorrer as empresas aéreas. Sua posição, segundo 

declaração dada a um jornal, era: 

 

“As empresas aéreas são estratégicas para o Brasil. Se 
quebrarem, vamos ter estrangeiros ocupando nosso espaço 
aéreo, nosso transporte interno. Não é bom para nossa 
soberania.” Segundo ele, a ajuda deveria ter vindo antes: “O 
que eu lastimo é que o governo tenha esperado a Transbrasil 
quebrar, a VASP afundar, a VARIG quebrar, a TAM entrar 
em crise, para ajudar” (FSP, 6 set. 2002). 

 

 

Em 2003, apesar de não liberar dinheiro diretamente, o governo veio em socorro das 

empresas aéreas, especialmente da VARIG e da TAM, reverendo o processo de 

liberalização do mercado aéreo. Em março de 2003 a portaria 243/GC5 determinou que o 

DAC promovesse “a adequação da indústria de transporte aéreo à realidade do mercado”. 

E passou também a restringir as importações de aeronaves por meio de exigência de 

comprovação, pela empresa, da necessidade de compra face à demanda. Na prática, isto 
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impediu a expansão da Gol no mercado. Ao mesmo tempo, houve redução da oferta de 

vôos por parte da VARIG e da TAM, que passaram a operar em code-share.  

Aos olhos do governo, formara-se um cartel. Em manifestação oficial quanto à 

proposta de fusão Varig-TAM, o Ministro da Defesa assim se exprimiu: 

 

“O Governo Federal trabalha com o propósito permanente 
de propiciar ao setor de aviação civil uma situação estável, 
rentável e sustentável. A desregulamentação que imperou nos 
anos 90 levou as companhias aéreas a uma situação de 
excesso de oferta, que provocou um processo de 
concorrência predatória. Daí a necessidade de uma correção 
do marco regulatório do setor e de ajustes empresariais que 
permitam trabalhar com melhor embasamento institucional e 
financeiro e ingressar numa etapa de normalização e 
operação positiva” 

 

 

Iniciou-se, então, uma fase de restrição de oferta com aumento do preço da 

passagens nacionais. O acordo previa possibilidade de fusão das duas empresas, o que, pela 

legislação, não era permitido. Nenhuma companhia aérea poderia ter mais de 50% de 

participação de mercado. Se ocorresse a fusão, a empresa resultante teria 75% de 

participação de mercado. Para isto, evocou-se flexibilização da legislação, uma vez que a 

quebra das empresas “ocasionaria sérios riscos à economia nacional”, além de prejuízos 

aos consumidores. Segundo um entrevistado, este movimento foi denominado “cartel de 

crise”. 

TAM e VARIG realizaram um acordo operacional por meio do qual se reduziu a 

oferta de assentos e se elevou a tarifa média. A Gol, que crescia no mercado, foi proibida de 

importar novas aeronaves já encomendadas junto à Boeing. Foi a volta da forte 

interferência do Estado no setor e um retrocesso em relação ao processo de liberalização da 

década de 1990. 
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Logo no início do acordo operacional, as duas empresas cortaram cerca de 40% na 

oferta de assentos nas principais rotas que partiam dos principais aeroportos do país: 

Congonhas (SP), Santos Dumont (RJ), Pampulha (MG), Brasília e Curitiba. 

 Como pode-se observar na figura 8 (p. 114), esta medida aumentou sobremaneira a 

ocupação das aeronaves mas, como foi apontado na seção sobre regulação, a restrição de 

oferta de assentos acarretou prejuízos aos consumidores e gerou uma condenação do 

CADE. 

 

4.8 Principais Alterações Ambientais e seus Impactos 

 

Nesta seção são resumidas as principais alterações ambientais ocorridas no período. 

A tabela 8 mostra as alterações regulatórias e alguns eventos econômicos. Outras 

tendências, não assossiadas a eventos específicos, estão descritas após a tabela 8. Descreve-

se também o desempenho global das companhias aéreas no mercado doméstico brasileiro 

através da lucratividade e da relação com o cambio. O entendimento da evolução destes 

indicadores do mercado ao longo do tempo fornece subsídios à análise dos casos à frente. 

 

Tabela 8: Principais Mudanças Ambientais 

 

Ano Descrição resumida 

Início dos 
anos 1970 

- Proliferação das aeronaves a jato e redução do número de cidades atendidas 
pela empresas aéreas brasileiras. 

1973 - Governo Médici assina decreto que concede à VARIG monopólio de rotas 
internacionais por 15 anos. 

1975 - Estabelecimento do SITAR 

1983 - Maxi-desvalorização do cruzeiro em 25%, choque cambial. 
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Ano Descrição resumida 

1986 - Estabelecimento do Novo Código Brasileiro do Ar, mantendo o regime de 
competição controlada e aumentando o número de normas que regem a 
aviação. 

1988 - Final do prazo do monopólio de 15 anos da VARIG para vôos internacionais 

1989 - Criação do sistema da bandas tarifárias 

1990 - Invasão do Kwait, guerra do Golfo  aumento do preço do petróleo 

1991 - V CONAC: 
- Início do processo de liberalização 
- Fim da aviação regional 
- Aumento do número de rotas para o exterior 

- Portaria 340/GM5 (12/06/91): Criação de normas para linhas aéreas regulares 
domésticas que tinham restrições à entrada. 
Estabelecimento de controle de oferta, limitando a participação de empresas ou 
de associação de empresas no mercado doméstico a 50 %. 

1992 - Portaria 75/GM5 (06/02/92): Instituição de liberação monitorada das tarifas 
aéreas domésticas, com o DAC estabelecendo as novas regras e o 
funcionamento. 
- Portaria 686/GM5 (15/07/92): Revisão das regras de autorização e de 
concessão de serviços aéreos. 
- Portaria 687/GM5 (15/07/92): Reestruturação do sistema de transporte aéreo 
regular. Criação do sistema VDC através de linhas aéreas especiais entre os 
aeroportos de Congonhas (São Paulo), Santos Dumond (Rio de Janeiro) e 
Pampulha (Belo Horizonte) e, destes aeroportos, ao aeroporto JK em Brasília. 
As empresas aéreas regionais teriam prioridades nestas linhas, exceto na ponte-
aérea.  

1997 - Portaria 986/DGAC (18/12/97): Redefinição do sistema tarifário dividindo as 
tarifas em tarifas básicas e tarifas especiais (classes, primeira, executiva, 
econômica e promocional). As empresas poderiam conceder descontos de até 
65%. 

1998 - Portaria 5/GM5(09/01/98): Extinção da preferência das empresas regionais na 
operação das linhas especiais. Determinação de limites de participação de 
mercado em 35% das empresas nacionais nas linhas aéreas especiais, que não 
poderiam ofertar mais de 50% de seus assentos nestas linhas. 

1999 - Desvalorização cambial  aumento nos custos e queda na demanda 
internacional de passageiros brasileiros. 
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Ano Descrição resumida 

2000 - Portaria 569/GM5 (05/07/00): Extinção da diferença entre empresa aérea 
regional e nacional. Criação de dois novos critérios para concessão e alteração 
de linhas - (a) expansão da oferta de opções aos usuários; (b) estímulo à 
competição. 

2001 - Portaria 248/GM5 (10/08/01): Liberação das tarifas das linhas regulares. 
- Atentado terrorista de 11 de setembro e invasão do Iraque  redução de 
passageiros em vôos internacionais (recessão) e aumento do preço do petróleo. 

2003 - Portaria 243/GC5 (13/03/03):  Adequação do setor à nova realidade de 
mercado. A importação de aeronaves passa a depender de aprovação do DAC, 
após comprovar necessidade da aquisição. 
- Portaria 731/GC5 (31/06/03): Estabelecimento do papel do DAC como 
moderador, visando adequadar a oferta à demanda - “impedindo a competição 
danosa e irracional”. 

Lei n. 
11.182/05 

Estabelece como a ANAC deverá portar-se em relação à competição do 
mercado, bem como que trabalhará com os órgãos e entidades do Governo 
Federal, competentes na matéria.  
Na prestação de serviços aéreos regulares, prevalecerá o regime de liberdade 
tarifária. As tarifas devem ser comunicadas a ANAC  e a ANAC deve assegurar 
a fiscalização e a publicidade das tarifas. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

Choques econômicos, planos de estabilização, taxas de câmbio, e regulação têm 

papel importante no desempenho do setor. Oliveira e Silva (2006) avaliaram o desempenho 

do setor utilizando como principal indicador o mark-up preço-custo, MPC, definido como 

MPC = (preço médio – custo médio)/ custo médio, cuja evolução encontra-se na figura 11. 
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Figura 11: Evolução do MPC 

 
Fonte : Oliveira e Silva (1996) 

 

 

Para Oliveira e Silva (2006) os planos econômicos de estabilização do final da 

década de 1980 e do início da década de 1990 provocaram perdas de rentabilidade. Ao 

longo do período de análise, foram observados alguns picos e vales do MPC, os anos de 

1973, 1978, e 1994 a 97,  foram os períodos de alta lucratividade da industria. 

Outro elemento macroeconômico com forte influência no desempenho no setor de 

transporte aéreo doméstico é a taxa de câmbio, dado que os custos são fortemente atrelados 

às cotações de moedas internacionais. Oliveira e Silva (2006) analisam a evolução das 
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variações da taxa de câmbio efetiva real (ΔCambio) em relação ao MPC, apresentada na 

figura 12.  

 

 

Figura 12: Relação MPC e Cambio 

      Fonte: Oliveira e Salgado (2006) 

 

 

Os anos de choques cambiais, 1983, 1991, 1999 e 2001 foram marcados por 

resultados negativos do setor. O período de 1988 a 1992 foi marcado por fortes prejuízos 

que originaram disputas que ainda tramitam no judiciário visando ressarcimento, pelo poder 

público, das perdas acarretadas pela política macroeconômica  (Oliveira e Silva, 2006). 
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Outro componente importante no custo da aviação é querosene aeronáutico, 

combustível que vem apresentando forte alta nos últimos anos. Em virtude da não obtenção 

de série histórica de preços do querosene aeronáutico, optou-se por utilizar a evolução da 

cotação do barril de petróleo (Brent Crude Oil), apresentada na figura 13.  

 

 

Figura 13: Cotação do Preço do Barril de Petróleo 

Fonte: www.oilenergy.com 

 

 

 Pode-se notar forte alta do preço do petróleo a partir do final da década de 1990, 

época que coincide com o choque cambial e com o início da queda  de performance das 

empresas aéreas nacionais, período no qual o modelo low cost, low fare ganha espaço no 

mercado aéreo internacional. 

 Outro índice de preços que auxilia a visualização da forte alta do combustível é o 

IPA - combustível e lubrificantes (Índice de preços ao atacado da FGV), cuja evolução 

encontra-se na figura 14, na qual o ano de 1994 é tomado como base 100. 

US$/
Barril
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Figura 14: Evolução do IPA – Combustível e Lubrificantes 1969-2005 

 

Fonte: www.ipeadata.gov.br 
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5 CRONOLOGIA ANALÍTICA DOS CASOS 

 
Neste capítulo desenvolve-se a análise cronológica dos casos VARIG, TAM e Gol 

que, como exposto na metodologia, constitui etapa intermediária da pesquisa. Para cada 

empresa serão desenvolvidos alguns temas centrais a partir dos quais será elaborada a 

discussão teórica.  

 

5.1 Cronologia Analítica do Caso VARIG 

 

Para entender melhor o caso VARIG é importante retomar a origem da organização 

e seu desenvolvimento até a década de 1970, início do período de análise comparativa deste 

estudo. Sua posição da maior empresa aérea brasileira em 1970 foi fruto de sua trajetória 

até esta data, portanto, entender a dinâmica que a levou a este ponto apresenta grande 

importância neste estudo. 

De 1927 a 1970 a VARIG, de empresa regional, que até 1952 operava apenas no 

Estado do Rio Grande do Sul e possuía uma rota internacional para Montevidéu, 

transformou-se em empresa com rotas para o todo o Brasil e para os Estados Unidos, 

tornando-se líder do tráfego aéreo a partir de 1962 (Fay, 2001). 

 

5.1.1 Fundação, Segunda Guerra Mundial e Era Ruben Berta 

 

A VARIG foi fundada em maio de 1927 pelo alemão Otto Meyer. No início de sua 

operação a empresa tinha apoio do Sindicato Condor alemão e por isso, durante muitos 

anos, possuiu aeronaves alemãs. Em 1932, a VARIG recebeu o primeiro empréstimo do 

governo do Rio Grande do Sul para comprar aeronaves, bem como isenção fiscal pelo 

período de quinze anos (Monteiro, 2000). Em 1936, a empresa iniciou a primeira rota aérea 
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brasileira diária e, em 1942, a primeira rota internacional para Montevidéu, antes mesmo de 

iniciar vôos para outros estados brasileiros. 

Durante a Segunda Guerra Mundial, devido ao clima anti-germânico, o alemão Otto 

Meyer deixa a presidência da empresa que passa a ser ocupada por Ruben Berta, primeiro 

funcionário contratado e que seria o responsável pelo grande crescimento da empresa nas 

décadas seguintes. 

Como foi apontado no capítulo anterior, o período pós-guerra modificou o quadro 

do transporte aéreo mundial. Os primeiros anos foram marcados pela venda de numerosas  

aeronaves, sobras de guerra, a preços muito baixos, o que facilitou a aquisição e aumento 

da frota das empresas aéreas. No Brasil, a VARIG adquiriu alguns destes aviões das bases 

americanas instaladas no Nordeste (Bordini, 2000). A empresa passou a utilizar aeronaves 

norte-americanas como os Lockheed 10A Electra, Douglas DC-4 e DC-3. 

 Em 1952, a VARIG adquiriu a Aéreo Geral, maior empresa de aviação brasileira da 

época. A primeira metade dos anos 50 foi marcada pela chegada dos primeiros Lockheed 

Constellation, que possibilitariam, em 1955, o início da linha para Nova Iorque. Em 1959, 

inaugurou-se nova fase tecnológica com a chegada dos primeiros aviões a jato, os Caravelle 

e os quadri-rotores Boeing 707.  

Como resultado da III Conferência Nacional de Aviação Civil Brasileira, ocorrida 

em agosto de 1958 no Rio de Janeiro, e da ação governamental, o número de empresas 

aéreas brasileiras foi reduzido visando aumentar a rentabilidade do setor. Também houve 

modificações nas rotas internacionais, de sorte que a VARIG tornou-se a única empresa a 

voar para os EUA, a Panair, para Europa, e a Cruzeiro do Sul, para a região do Prata. 

Os anos 1960 marcaram a expansão da VARIG no mercado aéreo doméstico e 

internacional por meio da incorporação do Consórcio Real Aerovias (1961) e da Panair do 

Brasil (1965) que, durante anos, foram as principais concorrentes da VARIG nas rotas 

nacionais e internacionais. Com estas incorporações a VARIG passou a ter o monopólio das 

linhas internacionais. Assim, com o passar do tempo a VARIG tornou-se a “empresa de 

bandeira” do país. 
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Na história da aviação brasileira, a aquisição da Panair do Brasil foi um episódio 

controverso para alguns e obscuro para outros. Contou com apoio de militares e, até hoje, 

gera muita polêmica (Barbosa, 1996; Sasaki, 2005). Erik de Carvalho, diretor de operações 

da VARIG, e Ruben Berta, presidente da empresa, foram convocados pelo então Ministro 

da Aeronáutica, Brigadeiro Eduardo Gomes, que lhes informou que as linhas da Panair 

haviam sido cassadas e que a VARIG, ainda no mesmo dia, deveria assumir os vôos da 

Panair  para a Europa (Bordini, 2000).   

Em 1966, a VARIG encontrava-se em pleno crescimento e o presidente responsável 

por isto, Ruben Berta, morreu trabalhando no escritório da empresa no Rio de Janeiro 

vítima de ataque cardíaco.  

A presidência da empresa passou a ser exercida por Érik de Carvalho. Antes de 

passarmos a era Érik de Carvalho vamos analisar dois que impactaram a gestão da empresa: 

a criação da Fundação dos Funcionários da VARIG e o estabelecimento de uma relação 

íntima entre a VARIG e o Governo. 

 

5.1.2 A Fundação dos Funcionários VARIG  

 

O final da Segunda Guerra Mundial também marcou importante mudança na gestão 

da VARIG, quando Ruben Berta propôs a criação de uma fundação de funcionários com a 

qual garantiria o controle da empresa, com o apoio de investidores e do governo. Por outro 

lado, a fundação “seria uma grande família”, com a qual, Ruben Berta valorizaria os 

funcionários e, ao mesmo tempo, controlaria a empresa.  

Em 1944 criou-se a Fundação dos Funcionários da VARIG, que passou a deter o 

controle da empresa. A criação da fundação foi efetuada por meio da subscrição de ações 

pela maioria dos acionistas, inclusive pelo Governo Gaúcho, principal acionista à época, 

devido aos empréstimos concedidos à empresa. 
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Com a Fundação, Ruben Berta passou a deter poder total na VARIG, na medida que 

era presidente da fundação e da empresa. E, para manter este poder, agia de forma 

paternalista, procurando resolver todos os problemas de vida dos funcionários da empresa 

obtendo apoio dos mesmos e se fortalecendo (Fay, 2001).  Em entrevista à imprensa, Ruben 

Berta afirmou: 

 

“A Varig não é um empreendimento comercial somente; é 
sobretudo uma tentativa sociológica de resolver o problema 
do homem, como indivíduo, dentro do progresso material, 
sem deixar que este reduza aquele ao nível da máquina e o 
coisifique” (Revista Visão, 26 de julho de 1957, p.22. apud 
Fay, 2001) 

 

 

Em 1966, com a morte de Ruben Berta o nome da Fundação dos Funcionários da 

VARIG foi modificado para Fundação Ruben Berta. Mas sua missão continua até os dias 

atuais (março de 2006): 

 

“A  Fundação se destina a assegurar aos funcionários da 
VARIG que àquela pertencerem e às suas famílias, de acordo 
com o mérito e os anos de serviço dos primeiros, o bem-estar 
social e a proteção contra a velhice, a invalidez, a viuvez e a 
orfandade, secundando a atuação e os benefícios da 
respectiva Caixa de Aposentadoria e Pensões” 
(www.fbrpar.com.br , acesso em 30/03/2006) 

 

 

A estrutura original da Fundação foi mantida durante quatro longas administrações - 

Ruben Berta, Érik de Carvalho, Hélio Schimidt e Rubel Thomas – que atuaram durante 

cinqüenta e quatro anos de operação da empresa. O presidente acumulava funções de 

direção da Fundação e da VARIG. Somente em 1995 foram realizadas reformulações 

estatutárias com a criação de um corpo consultivo de apoio à presidência. E a presidência 
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da Fundação foi desvinculada da presidência da VARIG. Tais mudanças decorreram de  

pressão dos credores para tentar superar a crise que se alastrava na empresa. 

 

5.1.3 A VARIG e o Poder Público 

 

Desde sua fundação, a VARIG teve boas relações com o Governo. Inicialmente, 

conseguiu apoio do governo do Estado do Rio Grande do Sul com empréstimos e 

vantagens. A seguir, desenvolveu forte relacionamento com o presidente Getúlio Vargas, 

gaúcho e, mais tarde, com Juscelino Kubitschek. E Ruben Berta tornou-se figura pública 

nacional. Com os governos militares, a VARIG também estabeleceu excelente 

relacionamento. 

 

As palavras de um dos entrevistados neste estudo, com mais de trinta anos de 

atuação no mercado aéreo, em empresas concorrentes da VARIG ilustram bem as relações 

entre esta e o governo: 

 

“Durante muito tempo no Brasil a única forma de 
competição no mercado, era a competição pelos favores 
governamentais. E a VARIG sempre ganhava tudo, era tudo 
para a VARIG, as outras empresas ficavam com as migalhas 
que sobravam da VARIG”. 

 

 

O comandante Rolim, da TAM, segue na mesma linha. Em declaração dada ao 

jornal Folha de São Paulo em 1989, Rolim afirmou ter dito ao diretor do DAC, na época: 

 
“Se o governo não parar de controlar tanto a aviação 
comercial, eu sugiro que ela toda seja entregue à VARIG, 
que é a melhor de todas” (FSP, 11 mai. 1989).  
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Vale ressaltar, como foi apontado anteriormente, que a regulamentação, bem como 

os incentivos à aviação comercial no Brasil constituíram instrumentos de desenvolvimento 

do país. E como o governo sempre interferiu no setor, não só a VARIG, mas qualquer 

companhia aérea teria problemas de crescimento e desenvolvimento, caso não mantivesse 

bom relacionamento com esferas governamentais.  

Entre o Presidente Getúlio Vargas e a VARIG, existia forte ligação. A empresa 

contribuiu na campanha presidencial de Vargas, transportando-o e a diversos políticos 

ligados a ele. O resultado desta relação fica claro com o depoimento de Nero Moura 

(Moura, 1996), Ministro da Aeronáutica na época: 

 

“Em um dos primeiros despachos que tive com Getúlio, o 
presidente disse: ‘O Berta ajudou muito na campanha, e eu 
gostaria que você olhasse com simpatia as pretensões da 
VARIG atendendo-o de boa vontade’” (Moura, 1996). 

 

 

 Alguns dias depois, Ruben Berta bateu à porta do ministro Nero Moura solicitando 

rotas internacionais, inclusive para Nova Iorque, já prometida à Cruzeiro do Sul. A VARIG 

obteve estas rotas. 

Em 1955, Juscelino Kubitschek foi eleito Presidente da República e, em janeiro de 

1956, a VARIG transportou-o para extensa viagem ao exterior, percorrendo EUA e Europa. 

A VARIG ofereceu a viagem a Juscelino e Ruben Berta, juntamente com os diretores da 

empresa acompanharam o presidente (Bordini, 2000). Nesta época, Ruben Berta contratou 

Erik de Carvalho que, além de experiência adquirida na Panair com a operação de rotas 

internacionais, tinha excelente relacionamento com os políticos de Brasília (Fay, 2001).  

Érik de Carvalho também acompanhou a comitiva de Juscelino. Na volta, a VARIG trouxe 

assinado um acordo de cooperação com a empresa aérea alemã Lufthansa. 

O relacionamento de Ruben Berta com o governo de Juscelino Kubitschek levou-o a 

ser convidado para ser Ministro da Agricultura, convite que recusou para continuar à frente 
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da VARIG. A Fundação Ruben Berta descreve a relação de Ruben Berta com o governo da 

seguinte forma: 

 

“Com os sucessivos governos brasileiros (Ruben Berta) 
discutiu, sempre leal e francamente, desde rotas, tarifas e 
subvenções para a aviação comercial até os problemas da 
inflação e as diretrizes da política agrícola”  
(www.fbrpar.com.br , acesso em 30/03/2006).  

 
 

 

No final da década de 1950, a VARIG passou por dificuldades financeiras e foi 

socorrida pelo governador gaúcho Leonel Brizola. Desde este episódio, Brizola recebeu 

passe livre para voar nos aviões da VARIG (Fay, 2001). 

O transporte aéreo dos presidentes brasileiros em viagens internacionais virou regra 

na VARIG a partir de Juscelino Kubitschek. Segundo Monteiro (2000), a VARIG sempre 

procurou posicionar-se como a empresa aérea do país. Procurava criar a imagem de uma 

empresa oficial. Veja abaixo uma transcrição do relatório anual da empresa neste sentido: 

 

“(em) toda a sua profundidade, é esse reconhecimento 
extensivo ao nosso Governo que, desde a salvadora 
Revolução de março de 1964, achava-se voltado para a 
inadiável obra de criar, no Brasil, as condições básicas e 
autênticas para o desenvolvimento sócio-econômico, em 
ritmo acelerado e auto-sustentável, como síntese perfeita da 
‘grande tarefa nacional’ que hoje a todos os brasileiros cabe 
executar. E em meio a este panorama de uma Nação que 
procura desenvolver-se à altura da grandeza de seu 
território, de sua tradição e de seu povo, não poderia a 
VARIG faltar com seu esforço e colaboração em sua 
importante área de atividade: o transporte aéreo” (Relatório 
Anual 1971 : 5, apud Monteiro, 2000). 
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Este posicionamento, a favor do governo militar e de empresa do país, 

posteriormente, em 1973, um decreto do Governo Médici garantindo exclusividade à 

VARIG em vôos internacionais por 15 anos. Desta forma, o governo oficializou o 

monopólio da VARIG nas rotas internacionais que cabiam ao Brasil. 

Em declaração do presidente da VARIG, Hélio Smidt, ao jornal “O Globo” 

constata-se que a empresa procurava atender algumas demandas do poder executivo. Sobre 

a ampliação das linhas para a África, que não eram rentáveis para a empresa, o executivo 

declara:  

 

“Às vezes uma nova linha não seria interessante do ponto de 
vista operacional, contudo, a VARIG leva em consideração o 
significado que isto têm para o país. O poder de decisão tem 
de ser rápido para que novos mercados sejam consolidados” 
(O Globo, 11 maio 1980). 

 

 

Em outubro de 1980, um vôo da VARIG vindo de Nova Iorque efetuou um pouso 

extra em Brasília, oficialmente justificado aos passageiros como “razões de Estado”. 

Tratava-se do desembarque do Ministro da Economia, Ernani Galvêas. Um comandante 

veterano analisou a situação como: 

 
 “Nada mais nada menos do que o reflexo do estado de 
subserviência das empresas aéreas diante das autoridades 
governantes em todos os escalões. Sendo uma concessão de 
serviço público, elas acabam dependendo das boas graças do 
governo, por isso concedem privilégios e aceitam todas as 
imposições, fenômeno que só ocorre no Brasil, porque só 
aqui as empresas de aviação civil são controladas e 
manobradas pelo Ministério da Aeronáutica” (OESP, 10 out. 
1980). 
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O apoio do governo foi um importante elemento para o crescimento e consolidação 

da VARIG como a mais importante empresa aérea do país e uma das mais importantes do 

mundo: chegou a ser a décima segunda maior empresa aérea do planeta.  

 

5.1.4 Anos 1970 e 1980 – Crescimento e Consolidação  

 

O sucessor de Ruben Berta na presidência da Fundação e da VARIG foi Érik de 

Carvalho que, como já assinalado ingressara na empresa por dois motivos - experiência no 

mercado internacional e relacionamento político com os “homens de Brasília”. Durante a 

gestão de Érik de Carvalho a empresa expandiu e consolidou suas rotas no mercado 

Brasileiro e suas rotas internacionais para os Estados Unidos e Europa. 

Um grande passo nesta direção foi dado em 1967, com a introdução em suas linhas 

domésticas de dez aviões Avros 748, de propulsão a jato. Segundo Hélio Smidt, então 

diretor de Administração e Controle e futuro presidente da empresa:  

 

“encerrava-se a fase de vôos a pistão no interior do 
Brasil...Devemos introduzir equipamento novo, antes da 
demanda para ajudar a provocá-la” (FSP, 18 nov. 1967). 

 

 

Em 1973, a VARIG foi considerada a empresa aérea mais rentável do mundo, 

superando as grandes companhias aéreas americanas e européias (Fay, 2001). No entanto, 

esta rentabilidade se baseava no monopólio das rotas internacionais e em tarifas elevadas. 

Por exemplo, em média um passageiro brasileiro que fosse para a Europa pagava o dobro 

que um europeu que viesse para o Brasil. 

Nesta mesma época cogitou-se, no Brasil, a possibilidade de criação de tarifas 

diferenciadas, a exemplo do que estava acontecendo no mercado norte-americano (Levine, 

1991). A VARIG trabalhou contra esta possibilidade que acabou não sendo levada à frente 
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pelo governo. Erik de Carvalho, presidente da VARIG, declarou-se publicamente contra  

esta possibilidade: 

  

“No momento, acho isso prematuro, desaconselhável 
mesmo” (FSP, 19 set. 1973). 

 

 

Em 1974, a VARIG recebeu seus primeiros  aviões Douglas para viagens 

intercontinentais, os famosos DC-10, os primeiros do Brasil. A chegada destas aeronaves 

foi muito comemorada pela empresa, pois colocaram a VARIG no mesmo padrão 

tecnológico das grandes companhias aéreas  internacionais. O DC-10 representou um 

considerável avanço em termos de conforto e de ganho de tempo em viagens internacionais.  

 

O monopólio dos vôos brasileiros internacionais rendia bons resultados à VARIG. 

Em 1976, as linhas internacionais representavam 70% da receita da empresa, isto é, cerca 

de US$ 300 milhões, dos quais 40% eram originados de passageiros brasileiros (FSP, 8 jun. 

1976). 

Em 1975 a VARIG adquiriu a empresa aérea Cruzeiro do Sul, que falira, tornando-

se a única empresa de bandeira do país. 

Em 1976, de acordo com as regras do SITAR, a VARIG assumiu participação de 

33% do capital da Rio-Sul e da Nordeste Linhas Aéreas. 

Em 1980, após a morte de Érik de Carvalho, Hélio Smidt assumiu a presidência da 

VARIG, continuando a consolidação da expansão internacional iniciada na década de 1970.  

Nesta época, a VARIG era a maior empresa aérea privada do mundo fora dos EUA. As 

grandes empresas aéreas européias eram estatais. 

Para consolidação da expansão internacional, em 1980 a empresa recebeu os três 

primeiros Boeing 747, o famoso jumbo, número que cresceu gradativamente, chegando a 
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onze unidades operadas simultaneamente, dentre as quais, três eram da série 400 - o maior 

avião do mundo.  

Em 1983, o Governo Federal realizou a desvalorização do Cruzeiro em 25%. Como 

os custos da aviação em grande parte são em dólar, esta medida causou forte impacto nos 

custos do setor. E, como a tarifa estava congelada pelo DAC, tal situação prejudicou 

sobremaneira as empresas nacionais que, quanto mais operassem mais prejuízo teriam. A 

VARIG foi a empresa menos afetada pela desvalorização, pois 70% de suas receitas eram 

em dólar em decorrência do monopólio das viagens internacionais. 

Neste momento, as empresas aéreas nacionais começaram a pressionar o governo 

para operar em vôos internacionais, pois queriam receitas em dólar. Esta pressão viria 

ocasionar a quebra do monopólio da VARIG nos vôos internacionais, processo que será 

visto em detalhe à frente. Com tarifas congeladas em moeda local e custos em dólar era 

difícil para as empresas nacionais operar com rentabilidade. 

Paralelo à campanha publicitária, a VARIG começou a operar novos vôos diários 

diretos da Europa para o Brasil, com as linhas Londres - São Paulo, Paris - São Paulo e 

Zurique - São Paulo, todas com escala no Rio. Segundo o diretor de planejamento da 

VARIG na época: 

 

“O objetivo era atender à demanda do empresariado de São 
Paulo, que tem pouco tempo para resolver importantes 
negócios” (FSP, 17 mai. 1988). 

 

 

A pressão para a quebra do monopólio da VARIG nas rotas internacionais se 

intensifica em 1985. No entanto, o DAC garantia o direito da VARIG  pelo menos até 1988 

quando terminava a concessão, por 15 anos, realizada em 1973. Mas já se admitia a 

possibilidade de re-estudar a divisão das rotas internacionais entre as empresas brasileiras 

na América do Sul.  
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O governo começou a permitir às outras empresas, operar vôo charter. No entanto o 

presidente da VARIG, Helio Smidt  afirmava que: 

 

 “Permitir que outra empresa da mesma bandeira entre num 
esquema de tráfego onde já existe uma luta feroz contra 
concorrentes multinacionais não atende ao interesse 
nacional e só viria enfraquecer uma organização brasileira 
que está operando em condições ótimas. Não há mais espaço. 
O que queremos é alijar desse bolo os concorrentes porque 
já existe muita gente bicando o nosso quintal” (JB, 25 ago. 
1985). 

 

 

A liberação dos vôos charter era o primeiro sinal do governo que o mercado 

internacional poderia ser aberto a outras companhias aéreas nacionais que queriam entrar 

para o “clube do dólar”.  

 

5.1.5 O Padrão de Serviço VARIG 

 

A VARIG, durante a fase de crescimento e consolidação, ficou conhecida também  

pela qualidade de seus serviços e de atendimento aos passageiros. Segundo os entrevistados 

a VARIG sempre foi modelo de serviço de bordo elogiado no mundo todo. No entanto, eles 

também apontam que era relativamente fácil estabelecer padrão de serviço elevado com 

monopólio e tarifas acima da média internacional.   

Em 1982, a VARIG introduziu assentos de 1ª classe em vôos domésticos que 

ligavam as cidades de Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Natal e Fortaleza. 

Era uma forma de melhorar o serviço e aumentar a receita dos vôos.  

Como estratégia para o mercado internacional a VARIG procurou melhorar o seu 

serviço visando ampliar seu mercado e melhorar sua imagem. Em 1988 terminaria o prazo 

estabelecido pelo decreto do presidente Médici que concedera à VARIG o monopólio dos 
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vôos internacionais. A empresa poderia vir ter problemas. Até então a VARIG não havia 

realizado nenhuma alteração significativa, enquanto companhias americanas e européias já 

possuíam serviços diferenciados ao público executivo e programas de milhagem.  

 Com as vistas no mercado executivo internacional, a VARIG realizou uma 

campanha publicitária para atrair executivos americanos e europeus. A empresa apostava na 

excelência de seu serviço de bordo para concorrer com os programas de milhas das 

empresas americanas, que naquele momento ainda eram reduzidos. 

A qualidade do serviço de bordo da VARIG pode ser comprovada através de 

pesquisa realizada pelo Datafolha em 1987, quando foi considerada a companhia aérea com 

o melhor serviço de bordo, com 62% da preferência, seguida pela Transbrasil, com 18%, e 

pela VASP, com 9% (FSP, 31 dez. 1987). 

Em outra pesquisa do DataFolha, a VARIG foi considerada a primeira empresa 

aérea de acordo com vários itens ( tabela 9). 

 

 

Tabela 9: Percepção da Qualidade das Empresas Aéreas - 1991  
 

 VARIG VASP Transbrasil 
O primeiro nome de empresa aérea 70% 21% 8% 

Preferência pela empresa 55% 22% 8% 

Pontualidade 39% 20% 7% 

Credibilidade 58% 11% 5% 

Eficiência dos funcionários nos balcões de embarque 33% 16% 7% 

Qualidade nas refeições 44% 23% 8% 

Conservação das aeronaves 42% 12% 8% 

Variedade no cardápio 39% 23% 7% 

Eficiência dos comissários e aeromoças 35% 17% 6% 

(FT, 28 out. 1991) 
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Um elemento importante no relacionamento com os clientes, o programa de 

milhagem da empresa foi introduzido somente em 1994, como ação defensiva ao programa 

da TAM que havia sido lançado há um ano. Veja a posição da VARIG, em 1990: 

  

“Se você começa um programa destes não pode parar nunca 
mais” “A Varig deverá continuar sua política voltada para 
bons serviços, ressaltando a pontualidade dos vôos, a 
facilidade no check-in e o atendimento de bordo” (Revista 
Exame, fevereiro de 1990)  

 

 

É curioso notar que durante a década de 1980 programas de milhagem de 

companhias aéreas internacionais foram proibidos no Brasil pelo DAC, de sorte que a 

VARIG estava protegida da concorrência dos programas de fidelidade destas empresas. Os 

passageiros brasileiros podiam se inscrever e acumular milhas nos programas de milhagem 

das companhias internacionais, mas não podiam utilizar suas milhas acumuladas em vôos 

que partiam do Brasil.  

Apesar deste tipo de programa ter chegado tardiamente ao Brasil, foi muito bem 

recebido pelos passageiros, especialmente pelos executivos que viajam freqüentemente a 

trabalho. O programa teve alta aderência e em 1998, o programa de milhagens Smiles da 

VARIG contava com 800.000 inscritos. E, além das premiações com passagens, os  

programas de milhagem passaram a oferecer aos passageiros freqüentes a possibilidade de 

viajar nos melhores assentos, ter prioridade na lista de espera ou embarcar na primeira 

classe ou na classe executiva pagando tarifa de classe econômica.   

 

5.1.6 Os Investimentos em Tecnologia de Informação 

 

A posição de líder do mercado doméstico protegido e o monopólio entre as 

empresas brasileiras para vôos internacionais possibilitaram à VARIG ter caixa para 
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investir em inovações. Um dos setores que recebeu durante certo tempo atenção da empresa 

foi o de tecnologia da informação. Nesta época, especialmente no mercado norte-americano 

o desenvolvimento de tecnologia de informação com sistemas proprietários era um 

elemento estratégico importante para as empresas aéreas.  

Em 1974 a VARIG iniciou a operação de um  o sistema de reservas por computador 

interligados por satélites, foi a primeira empresa da América do Sul a ter este serviço. Em 

1977, investiu em computador de grande porte instalado no Rio de Janeiro, e que se 

correspondia com o de São Paulo e com os equipamentos de suporte no Rio de Janeiro e 

Porto Alegre. Com este investimento em tecnologia, a empresa ampliou o sistema de 

reservas automáticas, com inclusão de 411 terminais, totalizando 601 aparelhos (FSP, 26 

ago. 1977). 

Em 1981, a VARIG implementou o IRIS que realizava consulta sobre vôos e outros 

serviços em qualquer parte do mundo, o que reduziu os custos de telecomunicações 

internacionais para a realização das reservas. E, em 1984, a VARIG incluiu no sistema 

IRIS, o cálculo automático dos preços de passagens nacionais e internacionais. Neste 

mesmo ano desenvolveu também soluções de software e hardware próprios. Entre os 

produtos estavam terminais eletrônicos com teclados especiais, impressoras de bilhetes e 

software de balanceamento da aeronave para otimizar o uso de combustível. 

Em 1985 a VARIG implementou um novo sistema de emissão de bilhetes através de 

uma impressora conectada diretamente ao centro de processamento de dados no Rio. O 

sistema permitiu diminuir o tempo médio de impressão de passagens que variava de 15 a 20 

minutos para menos de um minuto. 

A VARIG comprou, em 1986, um computador de grande porte para  ampliar sua 

capacidade de atendimento para reservas de passagens aéreas. Com isto, o número de 

terminais nas filiais e nas agências de viagens passou de cerca de 1350  para cerca de 3000, 

e o número de agências atendidas com terminais passou de 151 para 500 (FSP, 5 fev. 

1986). Além desta ampliação do atendimento, o sistema facilitou acordos operacionais com 

empresas aéreas européias e norte-americanas para o compartilhamento de passagens. 
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Em 1990, a empresa aperfeiçoou a interface do sistema ÍRIS, por meio da 

implantação do Íris Amigo. O objetivo era facilitar a venda para os agentes de viagens. E, 

em 1991, implementou uma nova rede de alta velocidade, 64 Kbps, via satélite para facilitar 

a transmissão de dados.  

Para a formação de parcerias e de alianças, entretanto, havia necessidade de 

participação de sistema global, de sorte que, em 1993, a VARIG teve de associar-se ao 

Amadeus, sistema internacional de reservas por computador, cuja vantagem era a 

globalização da oferta da VARIG, bem como a venda de vôos compartilhados. O outro 

sistema internacional era o Sabre, da American Airlines.  

 

5.1.7 O Fim do Monopólio da VARIG nos Vôos Internacionais 

 

Em 1986, a VARIG era a única empresa brasileira a voar para o exterior. Nesta 

época, o mercado do transporte internacional de passageiros no Brasil movimentava cerca 

de U$ 3 bilhões de dólares e a empresa possuía 49% do total deste mercado (Castro e 

Lamy, 1993). Também, foi a época do congelamento das tarifas domésticas, e as 

companhias nacionais, que tinham custos em dólar e receita em moeda local, começaram a 

pressionar o DAC para obtenção de rotas internacionais. As outras companhias aéreas 

nacionais viam nas rotas internacionais a solução para a crise financeira em que se 

encontravam. 

Nesta época, o DAC negou autorização à VASP e Transbrasil para operar rotas 

internacionais. Aventou-se a possibilidade destas companhias operarem vôos fretados 

(charter) internacionais, previamente autorizados pelo DAC, desde que tais vôos não 

prejudicassem a VARIG.  

Durante a realização do IV CONAC, Conferência Nacional de Aviação Civil, 

VASP e Transbrasil atacaram duramente o monopólio das linhas internacionais da VARIG. 

Como instrumento de pressão, a Transbrasil encomendou uma pesquisa ao IBOPE, 
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publicada no Jornal Folha de São Paulo (FSP, 01 out. 1986). A pesquisa foi realizada nos 

aeroportos internacionais de Cumbica em São Paulo e no Galeão no Rio de Janeiro. A 

pesquisa foi realizada com brasileiros residentes no Brasil e apontou que 90,3% dos 

entrevistados eram a favor do fim do monopólio da VARIG. Os entrevistados apontaram 

como vantagens da abertura de rotas para o exterior para outras empresas a melhoria do 

serviço, com 64%; o aumento no número de vôos, com 57,3% e barateamento do serviço 

com 39,9%. 

Em janeiro de 1987, o Ministro da Aeronáutica, anunciou futuras alterações na 

exploração das rotas nacionais. Seria o fim do monopólio da VARIG nas rotas aéreas 

internacionais. As novas linhas seriam distribuídas entre VARIG,  Transbrasil e VASP. A 

VARIG manteria as linhas que já operava e não teria concorrentes nestas linhas (FSP, 17 

jan. 1987). 

Declaração de Rubel Thomas sobre a entrada da Transbrasil no mercado 

interacional dava o tom do temor da VARIG:  

 

 “Esta questão tem que ser vista com cautela. Deve-se 
permitir uma abertura para novas empresas nessa área, mas 
moderadamente, não ao ponto de enfraquecer o principal 
transportador brasileiro” (OG, 31 jul. 1990). 

 

 

O medo maior da VARIG, segundo ex-executivos e pilotos entrevistados, apesar de 

confiar muito em sua posição no mercado internacional,  não era a entrada nem da 

Transbrasil e nem da VASP nas linhas internacionais. Era a entrada de grandes companhias 

norte-americanas e européias no Brasil, devido a acordos de bilateralidade da aviação 

internacional, ou seja, as empresas estrangeiras passariam a operar novas linhas para o 

Brasil na medida que fossem criadas novas linhas do Brasil para outros países, aumentando 

a concorrência nos vôos internacionais. 
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Apesar de todos os sinais, a percepção da VARIG no início do processo era que ela 

não seria duramente atingida, como relata um entrevistado:  

 
“Eu me lembro de uma declaração do Rubel Thomas, não vai 
nos afetar, vai pegar em cheio a Vasp e a Transbrasil que 
estão começando e não têm recursos para fazer o que acham 
que podem fazer”. 

 

 

Contudo, o fim do monopólio internacional gerou impactos negativos na VARIG, 

maiores do que se previa inicialmente na empresa. E as outras empresas aéreas nacionais, 

ao invés de terem sua salvação com a entrada nas rotas internacionais, foram tragadas ao 

fundo do poço. Como apontou um executivo entrevistado que, na época, trabalhava na 

Vasp: 

“Não era fácil competir com as grandes americanas,elas  
eram as sobreviventes da consolidação do setor americano. 
Estavam acostumadas a economia de mercado e eram muito 
maiores que nós. E as européias tinham grandes pais para 
suprir suas deficiências (eram empresas estatais)”.  
 
 
“No final, as rotas foram paralisadas, os aviões arrestados 
ou devolvidos e grandes dívidas a serem pagas”.  

 

 

Com o fim do monopólio da VARIG, a VASP e a Transbrasil passaram a operar 

rotas internacionais. E, ao contrário do passado, em que a VARIG competia com a PAN 

AM, empresa com grandes problemas financeiros, o mercado passou a ter como 

concorrentes empresas consolidadas com boa performance financeira - United, Delta, 

American Airlines e Continental, esta última no final dos anos 90. O Brasil passou a ser o 

primeiro país do mundo com operações das quatro grandes empresas americanas de 

aviação. 
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5.1.8 Crise e a Primeira Queda de um Presidente Vivo 

 

 

“Era muito fácil (a VARIG) ter alta qualidade nos seus 
serviços quando a tarifa era determinada pelo governo e a 
base disto (definição da tarifa) eram seus custos dentro de 
um monopólio internacional”. 

 

 

 A afirmação do entrevistado acima ilustra bem os duros caminhos que se abririam à 

VARIG para manter sua posição no mercado após a perda do monopólio e com a 

desregulamentação do mercado aéreo no Brasil, na era Collor, bem como aponta para os 

problemas que a empresa viria a enfrentar. 

No entanto, segundo as palavras de um executivo na época, na empresa, a impressão 

não era que os caminho seriam tão duros: 

 

"Em 90 quando as coisas começaram a mudar, ninguém na 
empresa tinha idéia do que poderia acontecer, por isso a 
VARIG demorou tanto a se mexer". 

 

 

E, em abril de 1990, em meio à mudança nas regras do mercado, faleceu Helio 

Smidt, presidente da VARIG, com Rubel Thomas, vice-presidente da empresa, assumindo a 

presidência.  

Sob a presidência de Rubel Thomas iniciou-se um processo que buscava dar mais 

eficiência à empresa. Em 1992, a VARIG incorporou, operacional e administrativamente, a 

Cruzeiro do Sul que havia sido comprada em 1975. A união das duas empresas fazia parte 

do programa de enxugamento da empresa, que pretendia chegar em 1993 com menos 4 mil 

funcionários. Rubel Thomas dizia que: 
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 “Entre as empresas aéreas do mundo inteiro, a tendência é 
haver concentração. É uma questão de sobrevivência” (O 
Globo, 8 jan. 1993). 

 

Em 1994, devido a perda de mercado interno e externo e com maus resultados 

financeiros, a VARIG intensificou seu processo de recuperação, demitindo cerca de 3 mil 

funcionários, devolvendo aeronaves, cancelando algumas rotas e suspendendo o pagamento 

do leasing das aeronaves. No mesmo período a TAM crescia agressivamente no mercado.  

Ainda em 1994, a APVAR (Associação dos Pilotos da VARIG) para tentar ajudar a 

empresa, apresentou proposta para redução de custos e ganhos de eficiência que levava em 

consideração a possibilidade de redução de salários, hospedagem em hotéis mais baratos, 

compartilhamento de quarto e até demissões. Em contrapartida, a APVAR queria um 

assento no conselho de administração da empresa. A proposta da APVAR não foi aceita 

pela VARIG. 

Como reflexo da crise ocorre uma mudança histórica na fundação Ruben Berta, que, 

pela primeira vez, passa a ter quatro membros externos no conselho de administração. Eram 

representantes dos credores, dentre os quais General Eletric e McDonnell Douglas, bancos 

brasileiros e estrangeiros. 

Em 1995, Rubel Thomas, depois de 35 anos na VARIG, dos quais cinco como 

presidente, é retirado da presidência da empresa. E, mais, não foi eleito para o conselho de 

administração, permanecendo apenas com a presidência honorária do conselho, cargo 

simbólico sem nenhum poder. O comando passou para Carlos Engels, também há 35 anos 

na empresa e vice-presidente há quatro. Foi a primeira sucessão na empresa com um 

presidente ainda vivo. Carlos Engels permaneceu apenas oito meses na presidência da 

empresa. 
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5.1.9 Da Tentativa de Reformulação à Desvalorização Cambial 

 

Em 1996, Fernando Pinto assume a VARIG depois de gestão considerada bem 

sucedida no comando da Rio-Sul. Esperava-se um choque na gestão da empresa.  

Um fato interessante que ilustra a gestão da empresa antes da chegada de Fernando 

Pinto, em 1996, consistia na inexistência de computador na sala da presidência, apesar dos 

grandes investimentos em sistemas de informação para a comercialização de bilhetes da  

companhia. 

Fernando Pinto veio de uma subsidiária, o que configurou outra quebra de 

paradigma na VARIG, “alguém de fora” assumir a presidência, pois, na visão da empresa, 

subsidiária não era “casa”. Todos os presidentes anteriores haviam sido vice-presidentes da 

VARIG. Entretanto, para observadores externos a visão era diferente, conforme relato de 

um dos entrevistados:   

 

“Todos os presidentes eram prata da casa. Pegue o caso do 
Fernando (Pinto), o pai dele foi piloto da Varig e depois 
diretor de operações. Ele nasceu dentro da Varig, trabalhou 
na empresa até se tornar presidente”. 

 

 

Nesta época, a principal concorrente era a TAM, que crescia agressivamente no 

mercado executivo. Diante disso, a principal ação da VARIG constituiu em reposicionar-se 

neste mercado. Em 1996, algumas alterações foram iniciadas, como mudança da identidade 

visual, aumento do espaço da classe executiva para vôos internacionais, e melhorias no 

serviço de bordo. Tais mudanças, de acordo com os entrevistados, geraram resultados 

positivos. Entretanto, o problema central da empresa, ou seja, os custos muito altos em 

relação à concorrência, e a ineficiência operacional permaneceram inalterados. Para um ex-

comandante da VARIG: 
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“A ‘Nova VARIG’ fez uma plástica mas não alterou a sua 
essência. Foi como polir um carro velho, ficou mais bonito 
mas continua andando igual”. 

 

 

Mudanças para melhor o serviço da classe executiva, como eliminação de 

descartáveis e utilização de talheres de metais, guardanapos de pano, pratos de louça, assim 

como oferecimento de três opções de prato atraiam o público cativo que viajava a negócios, 

ao mesmo tempo que representavam incremento de custos quando a empresa precisava 

ganhar eficiência. 

À mesma época, empresas de baixo-custo e baixas tarifas começaram a se 

estabelecer no mercado norte-americano. Fernando Pinto, que havia acabado de assumir a 

presidência da empresa, deu uma declaração à Revista Exame sobre esta tendência: 

 

"Isso não funciona por aqui...as condições econômicas fazem 
com que andar de avião aqui seja uma coisa especial. Lá é 
quase como pegar um ônibus" (Galuppo, 1996). 

 

  

Como o tempo mostrou, e como será visto no caso da Gol, a avaliação do presidente 

da VARIG revelou-se equivocada. 

  O ano de 1997 foi marcado pela entrada da VARIG na Star Alliance. Ao mesmo 

tempo, a empresa passou por processo de enxugamento com devolução das aeronaves 747, 

cancelamento de rotas e de destinos internacionais.  

Em 1998, a VARIG sai do pool da ponte aérea e cria a ponte VARIG – Rio-Sul, 

melhorando o serviço de bordo para concorrer com a TAM. À época, segundo um ex-

executivo, a empresa havia realizado pesquisa que revelou que os passageiros tinham 

saudade da antiga qualidade do serviço do serviço de bordo: 
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“A Varig perdeu a nobreza no atendimento e serviço de 
bordo”. 

 

Em 1999, a desvalorização do real, gerou forte impacto negativo na estrutura de 

custos da VARIG e provocou uma sensível queda no número de passageiros, especialmente 

nos vôos internacionais, a principal receita da companhia. Em vista dos problemas, a 

empresa reduziu a frota, cancelou algumas linhas e buscou renegociar suas dívidas. As 

dificuldades da década de 1990 aprofundaram a crise, que resultou no acúmulo de saldos 

negativos de sorte que a VARIG entrou nos anos dois mil com um pesado passivo e o 

desafio de realizar uma forte reestruturação.   

 

5.1.10 Anos 2000 – A queda final  

 

O ano de 2000 foi significativo para a VARIG que perdeu a liderança do mercado 

doméstico para a TAM. Sua capacidade de recuperação era vista com certo ceticismo: 

 

 “Todas as reestruturações eram muito tímidas se 
comparadas a das outras empresas internacionais que 
passaram por uma crise semelhante no período (década de 
90)” (de um especialista) 
 
 
“A Varig entrou agonizando em 2000, mas o pessoal da 
Fundação Ruben Berta foi sempre muito resistente a 
qualquer mudança real. Foram feitas somente algumas 
melhorias”. 
 
  
  

Uma reportagem da Revista Exame (Dieguez, 2002) apontava o ceticismo dos 

credores, cuja visão, segundo um de seus representante era:  

 

"Eles estão querendo ganhar tempo para negociar com o 
governo Lula" 
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"Eles acreditam que o PT vai colocar dinheiro para evitar a 
quebra da companhia" 
 
“O comando da Varig sempre buscou a solução dos seus 
problemas no governo” 

 

 

Parte do ceticismo em relação à capacidade de recuperação da empresa era devia-se 

ao fato das pessoas escolhidas para tirar a VARIG da crise serem as mesmas que a levaram 

para o buraco. 

Em 2002, após dez anos de prejuízos consecutivos, a VARIG obteve lucro nas rotas 

internacionais. Porém, este lucro foi resultado de forte redução na oferta de vôos 

internacionais e da devolução de 12 aviões. A empresa encolheu e concentrou-se nas rotas 

com alta demanda. E o encolhimento, no entanto, não foi acompanhado por diminuição 

proporcional na estrutura.  

Em 2002, foi efetuada fusão administrativa das três empresas do grupo – a própria 

VARIG, a Rio-Sul e a Nordeste. A frota foi reduzida com a empresa devolvendo trinta e 

dois jatos entre 2000 e 2003, o que resultou em aumento da utilização diária dos aviões. A 

integração da malha das três empresas gerou ganhos administrativos por meio da  

eliminação das Diretorias Financeira, de Recursos Humanos, de Administração e de 

Planejamento da Nordeste e Rio-Sul. No total 75% dos funcionários da Rio-Sul e Nordeste 

foram demitidos, mantendo na empresa somente a equipe operacional. 

A integração administrativa de uma empresa gera a redução de custo através da 

eliminação de cargos e estruturas duplicadas. No entanto, a VARIG demorou dezoito anos 

para fazer a integração da Cruzeiro do Sul e poderia ter feito a integração da Rio-Sul e 

Nordeste em meados da década de 1990. Isto mostra a lentidão e como a empresa perdia 

chances de ganhar eficiência. 

Em 2002, as vendas diretas na VARIG, por Internet ou telefone, representavam 

apenas  20% do total e as vendas por intermédio de agências de viagem, 80%. Cerca de 15 
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a 20% do valor bruto de venda são pagos em comissão aos agentes de viagem, fato que 

seria difícil mudar, segundo um ex-executivo entrevistado:  

 

“ a empresa passava por dificuldades de caixa e era 
dependente dos agentes. Uma mudança agressiva iria 
consumir recursos e poderia afetar a receita pela ação dos 
agentes...a Vasp só continuou voando por um tempo graças a 
comissões generosas aos agentes” 

 

 

 A citação do entrevistado revela a VARIG aprisionada em seu modelo comercial, 

mais caro que o da concorrência. Para o ex-executivo, a explicação para o fato da VASP, 

em plena crise, com problemas nos aviões, atrasos, cancelamentos de vôos, queda brutal do 

serviço prestado as pessoas, continuar voando residia principalmente na atuação dos 

agentes que recebiam comissões elevadas para a venda de bilhetes.  

  Na VARIG, todo o processo de mudança foi muito conturbado, como revela o 

conflito entre os gestores da empresa e a Fundação Ruben Berta, a partir de 1995, ilustrado 

pela troca de presidentes da empresa e pelos conflitos internos relatados na seção 5.1.11. 

Ao final de 2002 e início de 2003, fruto das turbulências nos anos precedentes, o 

mercado chegou a cogitar o encerramento das atividades da VARIG, tanto que o DAC 

realizou estudo para medir o impacto do cancelamento de operação da VARIG e elaborou 

um “plano B” para o funcionamento do setor.  

No entanto, em 2003, com a mudança de governo, Carlos Lessa assumiu a 

presidência do BNDES, e deu indicações que poderia socorrer a VARIG. Segundo um ex-

comandante da VARIG entrevistado, nesta época:  

 

“um vento de esperança soprou nos corredores e aeronaves 
da VARIG”. 
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E, realmente, o governo prestou socorro a VARIG, como vimos no capítulo 

anterior, ainda que não aportando recursos financeiros diretamente à empresa. O Governo 

permitiu que a VARIG e a TAM assinassem um protocolo de intenções com o objetivo de 

encontrar saída conjunta para a crise financeira enfrentada pelo setor, como será 

apresentado à frente, quando o processo de tentativa de fusão no caso TAM, for analisado. 

 Mesmo com o suporte/auxílio governamental, a VARIG não conseguiu se 

reestruturar e, no início de 2006, o relatório anual da empresa, relativo a 2005, reconhecia a 

falha na reestruturação e o grande buraco em que a empresa se encontrava: 

 

“Para a VARIG, 2005 foi um ano extremamente difícil. Em 
decorrência dos insatisfatórios resultados operacionais e das 
dificuldades para o equacionamento do equilíbrio 
econômico-financeiro agravou-se a situação da empresa. Isto 
obrigou a Companhia a concentrar seus esforços na busca de 
recursos para a manutenção das atividades operacionais, 
com redução relevante no número de aeronaves em operação 
e, consequentemente, da malha e freqüências oferecidas. 
Impossibilitada de promover aumento de capacidade, a 
participação detida pela empresa, principalmente no 
mercado doméstico, sofreu acentuada redução. Diante desse 
cenário adverso, afetado pela brusca elevação dos preços do 
combustível, e ainda enfrentando os desafios de uma 
acirrada concorrência, a Administração decidiu ingressar na 
Justiça com Pedido de Recuperação Judicial”. (Relatório 
anual 2006)   

 

 

5.1.11 O Modelo de Gestão Corporativista  

 
 

O modelo de gestão da empresa, desenvolvido em ambiente mais estável, no qual a 

relação com o governo determinava o desempenho da empresa, sem dúvida dificultou o 

processo de mudança da organização quando o ambiente se alterou. 
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“Durante muito tempo o presidente (da VARIG) tinha muito 
poder. Era ele que também era o presidente da Fundação e 
do Conselho de Administração. A eleição era feita por um 
colégio eleitoral de mais ou menos 300 funcionários, os mais 
antigos e em posição gerencial. Era um fortalecimento brutal 
do corporativismo e a empresa acabou engessada” (de um 
entrevistado especialista do setor). 

 
 
 

“O corporativismo lá (VARIG) é muito forte. Sempre foi 
muito difícil alguém de fora entrar na gestão da empresa. As 
pessoas ficavam a vida inteira na empresa” (de um ex-
executivo) 

 

 

Durante bom tempo, os presidentes da VARIG, que também pertenciam à Fundação 

e ao Conselho, construíam toda sua carreira na empresa. Havia grande estabilidade dos 

presidentes no cargo. Apenas três presidentes dirigiram a empresa e a fundação por cerca de 

cinqüenta anos. Quando houve grande necessidade de mudanças, a partir dos anos 2000, a 

empresa teve oito presidentes em cinco anos (tabela 10). 
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Tabela 10: Presidentes da VARIG 

 
Presidente Mandato Detalhes 

Otto Meyer 1927 - 1941 Fundador da empresa saiu em 1941 devido a Segunda 
Guerra. Era alemão. 

Ruben Berta 1941 - 1966 Primeiro funcionário da VARIG, morreu em 1966 
trabalhando no escritório da presidência. 

Érik de Carvalho 1966 - 1980 Diretor da Panair, contratado por Ruben Berta devido 
aos relacionamentos com o governo e à experiência 
com rotas internacionais. 

Hélio Smith 1980 - 1990 Trabalhou a vida toda na VARIG. Era vice-presidente 
quando assumiu a presidência. 

Rubel Thomas 1990 - 1995 Primeiro presidente a ser destituído do cargo. 
Posteriormente contratado como diretor da TAM para 
auxiliar a expansão internacional. 

Carlos Engels Maio/1995 - 
Janeiro/1996 

Há 35 anos na empresa e quatro como vice-presidente 

Fernando Pinto Janeiro/1996 
- Maio/2000 

Trabalhou a vida toda na Rio-Sul, chegando à 
presidência da empresa. Seu pai era comandante da 
VARIG. Foi o primeiro presidente de “fora da 
VARIG”.  

Ozires Silva Maio/2000 -
Agosto/2002 

Primeiro presidente externo à VARIG. Participou da 
criação da Embraer, chegando à presidência. Também 
foi presidente da Petrobrás ministro da Infra-estrutura 
no governo Collor. 

Arnim Lore  Ago. /2002 – 
Nov./2002 

Carreira construída em outras empresas (Unibanco, 
Banco Central, Petrobras, Aços Villares). Ao assumir a 
presidência era diretor da Rio-Sul. 

Manuel Guedes Nov. /2002 - 
Abril/2003 

Diretor de controladoria e relação com os investidores 
da VARIG antes de assumir a presidencia 

Roberto Macedo Maio/2003 - 
Agosto/2003 

Diretor comercial da VARIG ao ser nomeado 
presidente.  

Carlos Luiz 
Martins 

Set./2003 - 
Maio/2005 

Vice-presidente de operações ao ser nomeado 
presidente.   

Henrique Neves Maio/2005 – 
Junho/2005 

Fez carreira na Shell e foi presidente da Brasil 
Telecom. Nomeado por David Zylbersztajn, presidente 
do Conselho. Deixou a presidência para se dedicar ao 
plano de recuperação.  

Omar Carneiro da 
Cunha 

Junho/2005 
– Nov. /2005

Foi presidente da Shell e AT&T no Brasil.Também 
nomeado por David Zylbersztajn. 

Marcelo Bottini Nov./2005 Construiu sua carreira na VARIG. Diretor comercial da 
empresa ao ser nomeado presidente. 

Fonte: elaborada pelo autor. 
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A tabela 10 mostra que, a partir dos anos 2000 quando os presidentes foram 

escolhidos de fora dos quadros da VARIG, houve grande rotatividade no cargo principal da 

empresa. O motivo teria sido o choque entre a visão dos executivos na Presidência e os 

dirigentes da Fundação Ruben Berta. Em meio à crise que afetava as empresas aéreas 

nacionais, a VARIG, tomada por forte crise interna, deixava transparecer a imagem de 

empresa desunida, com sérios/graves conflitos internos. 

Mesmo em plena crise, e tendo falhado na busca por eficiência para se tornar 

competitiva, a Fundação e a VARIG procuravam culpados externos para seus problemas.   

Em documento interno, assinado por conselheiro da Fundação (Harro Fouquet), está 

relatado que, entre os fatores externos que levaram à crise estavam (a) moratória do Brasil, 

em 1982; (b) congelamento dos preços e reajustes insuficientes da década de 1980; (c) fim 

do monopólio da VARIG e abertura do mercado internacional para empresas brasileiras e 

européias (FSP, 15 dez. 2002). 

Porém, a visão de um ex-conselheiro da Fundação Ruben Berta, Leonardo Viegas, 

publicado no jornal Folha de São Paulo, apontava justamente o contrário - o problema e os 

culpados estavam na empresa e não eram externos a ela: 

 
 “A Varig precisa de uma gestão firme, que não relute em 
contrariar interesses de grupos e “bases eleitorais”, se 
necessário. Nossa experiência demonstrou que projetos 
voltados a melhorar o desempenho operacional enfrentam 
resistências (...) A VARIG continua a ser encarada como 
uma estatal, e sua governança não colabora para alterar 
essa percepção” (FSP, 15 dez. 2002). 

 

 

  E, o ex-conselheiro prossegue, apontando que havia duas carreiras paralelas na 

empresa: a carreira de executivo, representada pelo progresso na hierarquia da empresa, e a 

carreira política, com a conquista de cargos eletivos na Fundação Ruben Berta e:  
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“Uma carreira prejudica a outra. A de executivo exige obter 
resultados, mesmo à custa de popularidade. A carreira 
política progride por meio de acordos, promessas de 
campanha e críticas à gestão da companhia, mesmo que 
injustas. Nesse sentido, a Varig é um retrato do Brasil”. 

 
 
 

5.2 Cronologia Analítica do Caso TAM 

 

Assim como retornou-se à fundação da VARIG para entender seu posicionamento 

na década de 1970, cabe retornar um pouco antes do período de análise desse estudo, na 

Cronologia da TAM. Porém, ao contrário do caso VARIG, neste caso trata-se, sobretudo, 

da visão geral do início de operação da empresa. O ano oficial de aniversário, segundo a 

empresa é 1976, quando passou a integrar a aviação regional, após a criação do SITAR. 

Antes disso, a TAM existia como empresa de táxi aéreo. 

 

5.2.1 De Táxi Aéreo a Empresa Aérea Regional  

 

A TAM foi fundada em 1963 como Transporte Aéreo Marília. Nesta ocasião, Rolim 

Amaro14, contratado como piloto, não era sócio da companhia, mas o último piloto da lista 

de escala, o que implicava ser designado para vôo quando todos os outros pilotos já 

estivessem em serviço. E, somente voaria antes de chegar sua vez na lista, se algum 

passageiro solicitasse especificamente seus serviços. Nestas circunstâncias, Rolim passou a 

“agradar” seus passageiros para ser escolhido por eles (Guaracy, 2003). Isto, como será 

visto à frente, repetir-se-ia em muitas outras situações, no futuro. 

Em 1964, o empresário Orlando Ometto, proprietário da Usina da Barra (maior 

usina de açucar do mundo), adquiriu 50% do capital da TAM. Em 1967, por discordar da 

                                                 
14 Rolim Afonso Amaro, foi o fundador e presidente da TAM até sua morte em 2003. Conhecido como 
Comandante Rolim foi um personagem importante da cena empresarial brasileira na década de noventa. 
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direção, Rolim demitiu-se da TAM, ingressando na VASP como co-piloto. No ano 

seguinte, por ocasião de corte de pilotos para redução de custos, Rolim é demitido da 

VASP. 

Em 1972, em dificuldades operacionais e financeiras a TAM tornou-se problemática 

para o usineiro Orlando Ometto. Rolim volta e assume a empresa como executivo principal, 

passando a controlar 50% do seu capital. A empresa, rebatizada para Táxi Aéreo Marília, 

mantém a sigla TAM (Guaracy, 2003). 

A década de 70 marcou a entrada do jato no Brasil, inclusive na aviação executiva, 

na qual operava a TAM. Em 1973, com o objetivo de adquirir um jato Learjet sem aporte 

de capital dos sócios, a empresa admitiu um novo sócio, que possuía um destes aparelhos, e 

que começava a considerá-lo um “brinquedo caro”. Este sócio era Sebastião Ferreira Maia, 

o Tião Maia, maior pecurista do Brasil. O avião de Tião Maia tinha valor superior a um 

terço do capital da TAM. No acordo, cada um dos sócios ficou com 33% do capital da 

empresa. E, a Tião Maia, coube um crédito referente à diferença entre o valor de sua 

aeronave e os 33% do capital da empresa. E este crédito deveria a ser utilizado em horas de 

vôo. Assim, com mais um sócio, a TAM entrou na tecnologia das aeronaves a jato. 

Em 1975, Tião Maia entra em disputas com o Governo e, desestimulado com o país, 

muda-se para a Austrália, tornando-se, mais tarde, o maior criador de gado do mundo. 

Nesta ocasião, vende sua participação na TAM para Orlando Ometto. Rolim e Ometto 

começam a desentender-se acerca do negócio e Rolim acaba comprando a parte do sócio 

por dois milhões de dólares, em 1976. 

 

5.2.2 A Implantação do SITAR e a Criação da Aviação Regional 

 

Como foi apresentado na seção sobre regulação, em 1975 foi criado o Sistema 

Integrado de Transporte Aéreo Brasileiro (SITAR), com o objetivo de desenvolver a 

aviação regional, uma vez que o jatos passaram a voar somente em rotas de alta densidade e 
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com infra-estrutura que permitisse pousos e decolagens dessas aeronaves. Na aviação 

regional, coube à TAM operar no interior de São Paulo, norte do Paraná e sul do Mato 

Grosso. 

Em março de 1976, Rolim assina o estatuto da nova empresa regional, a TAM 

Transportes Aéreos Regionais, que tinha como sócia a VASP, então uma empresa aérea 

nacional que, pelas regras do SITAR, poderia ser proprietária de apenas 33,3% de uma 

empresa aérea regional. A participação da VASP na TAM se deu através da transferência 

de sete aeronaves Bandeirante que, segundo as regras do SITAR que visavam favorecer o 

desenvolvimento da Embraer, era o modelo obrigatório para a aviação regional. Março de 

1976 é a data que a TAM reconhece sua fundação oficial, de modo que em 2006 a empresa 

comemora seus 30 anos de idade. 

 Já em 1976, as empresas da aviação regional começaram a apresentar problemas 

financeiros. A operação das aeronaves Bandeirante era muito dispendiosa em vista de sua 

capacidade de transporte. A isto acrescentou-se a fixação de tarifas em valor abaixo do 

adequado à operação das companhias, nos marcos da política governamental de integração 

nacional. 

Em 1977, a TAM solicitou autorização para compra de aviões maiores que os 

Bandeirantes, para atender às rotas de maior densidade de passageiros. Tratava-se de aviões 

turbo-hélice maiores, disponíveis no mercado, com custo de operação similar ao do 

Bandeirante, porém com maior capacidade de passageiros, o que aumentaria lucratividade 

da empresa. O DAC negou a autorização solicitada. 

À primeira vista pode parecer que, pela divisão das rotas regionais pelo SITAR, a 

TAM teria sido favorecida por ficar com a cobertura da região mais rica do país. Na 

verdade, não houve favorecimento na concessão das rotas, pois a região coberta pela TAM 

possuía a melhor malha rodoviária do país, e o transporte terrestre havia se tornado 

eficiente e barato, o que afetava as rotas curtas da empresa. A TAM precisava convencer o 

passageiro do interior que iria para a capital ou vice-versa a substituir o carro pelo avião. 
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5.2.3 O Fortalecimento e a Expansão Regional 

 

Logo ao entrar em operação e assumir algumas rotas que eram operadas pelos 

aviões Bandeirante da VASP, uma das primeiras ações da TAM foi melhorar a qualidade 

dos serviços e o atendimento destas rotas. O serviço de bordo foi aperfeiçoado e a empresa 

deixou de cancelar vôos vazios ou com baixa ocupação para dar confiabilidade ao 

transporte e, assim, conquistar credibilidade junto aos passageiros. 

Uma das grandes queixas dos passageiros da aviação regional, na época, era não 

poder contar com o serviço, devido aos cancelamentos de vôos, com passageiros 

embarcando pela manhã e não podendo retornar à tarde. Conforme apontava o diretor de 

operações da TAM numa declaração a imprensa:  

 
“E isso é vital para a aviação regional. O passageiro do 
interior precisa ter sempre certeza de  que, também em 
curtas e médias distâncias, viajar de avião representa 
economia de tempo e dinheiro” (FSP, 24 jul. 1981).  

 

 

No primeiro ano após as modificações no serviço e o aumento da confiabilidade 

devido ao não cancelamento de vôos, o número de passageiros nas rotas assumidas pela 

TAM quase quadruplicou. 

Em 1979, a empresa apresentava baixa rentabilidade e, para reverter seus resultados, 

passou por sua primeira reorganização. Todos os funcionários e serviços (refeições, 

representação, publicidade etc.), que não estavam diretamente ligados ao negócio central da 

empresa, foram terceirizados ou desligados. A empresa precisava ganhar eficiência e 

controlar seus custos já que não podia determinar suas tarifas, de responsabilidade do 

governo, sobre o qual não exercia a influência política necessária. 

A única forma de melhorar a rentabilidade da empresa era o controle e a redução de 

custos, aliados ao aumento da ocupação média das aeronaves. Portanto, além da eficiência, 
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era necessário prestar bons serviços e oferecer comodidade aos passageiros que, caso 

contrário, viajariam de carro. Nesta época, nas cidades atendidas pela empresa foi 

divulgada uma campanha publicitária cujo slogan era “Vá e volte de avião”. 

Com relação aos serviços prestados, havia um limitador físico - a aeronave. Os 

aviões Bandeirante eram desconfortáveis devido ao barulho, pressurização da cabine e 

espaço interno exíguo que dificultava os serviços de bordo. 

Em 1980, a TAM contratou como vice-presidente o Brigadeiro Oswaldo Pamplona 

Pinto, que havia dirigido e recuperado a VASP e que possuía importantes ligações com o 

governo. Sua missão consistia em aplicar na empresa os conhecimentos adquiridos na 

VASP, bem como a experiência de relacionamento com o governo. 

Logo após a contratação do Brigadeiro Pamplona, em 1980, a TAM conseguiu 

permissão do DAC para importar o primeiro avião Fokker-27, usado e adquirido por meio 

de leasing. A escolha do modelo baseou-se no fato de ser o único avião turbo-hélice ainda 

em produção em série no mundo. Para permitir a utilização do novo avião nas rotas 

regionais. O DAC impôs que, para cada vôo realizado com o Fokker-27, a empresa deveria 

realizar três vôos com Bandeirante.  

Com muita pompa, ao estilo de Rolim, a TAM apresentou o primeiro Fokker -27, 

com 44 assentos, que seria utilizado nas rotas São Paulo - Ribeirão Preto e São Paulo - São 

José do Rio Preto. Com a entrada do Fokker-27 houve crescimento de 20% na rotas da 

empresa. 

No entanto, a compra do Fokker-27 criou certo embaraço para Rolim, pois, a 

aeronave apresentada como nova, possuía na verdade 19 anos. Quando esta informação 

veio a público, Rolim explicou-se dizendo que a aeronave havia sido “zerada na fabrica” 

(FSP, 13 mar. 1980), o deu início à sua fama de “marqueteiro”. 

Em 2006, um comandante de vôos internacionais da TAM que, na época da 

aquisição do Fokker-27 trabalhava como co-piloto, em entrevista ao autor relatou: 
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“Com o F-27, devido ao tamanho do avião ele (Rolim) 
apregoava ao quatro cantos que conseguiu fazer um serviço 
de bordo de verdade. Além do mais o F-27 transmitia maior 
segurança aos passageiros e dava um conforto muito maior 
que os Bandeirantes”. 

 

 

 Por meio de muita pressão sobre o DAC, a TAM conseguiu trazer novas aeronaves 

Fokker-27, de sorte que, em 1982, operava oito destas aeronaves, com as quais transportava 

cerca de 1.400 passageiros por dia, contra 600 passageiros por dia antes delas. E os 

Bandeirante foram realocados para as rotas de menor densidade. 

 

5.2.4 O Primeiro Passo Rumo ao Mercado Nacional 

 

Em 1985, Ministério da Aeronáutica transferiu os vôos dos jatos das empresas 

aéreas nacionais do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, para o aeroporto de Cumbica, 

em Guarulhos. E, ao mesmo tempo, foi criado o sistema VDC (vôo direto ao centro) para as 

empresas aéreas regionais com vôos operados a partir de Congonhas. Esta permissão de 

operação das empresas aéreas regionais a partir de Congonhas era de caráter provisório e, 

tanto o número de vôos, como de assentos ofertados era limitado. 

A partir de janeiro de 1986, com a implementação do Sistema VDC, o aeroporto 

central de São Paulo passou a operar somente os vôos de aeronaves turbo-hélice e os aviões 

Electra da ponte-aérea Rio – São Paulo. A grande vantagem dos vôos VDC consistia em 

pousar na região central da cidade, atraindo executivos que realizavam viagens de ida e 

volta no mesmo dia. 

O sistema VDC, na prática, ensejou o crescimento das empresas regionais e a TAM 

enxergou neste movimento possibilidade para expansão no mercado nacional. Nesta 

perspectiva, em junho de 1986, adquiriu outra empresa regional, a VOTEC que, 

reorganizada administrativa e operacionalmente, foi rebatizada de Brasil Central. Nos 



164  

primeiros seis meses após a aquisição pela TAM, a Brasil Central apresentou aumento de 

60% na taxa de ocupação das aeronaves. Houve melhoria do serviço de bordo, 

reorganização das linhas, com a criação de vôos de ida e volta no mesmo dia, diminuição 

do número de escalas e aumento da confiabilidade das partidas, independentemente de 

fatores internos ou externos. 

Rolim começou a transformar a empresa de regional para nacional. O passo inicial 

seria a integração através de “acordos” da TAM com a Brasil Central. No entanto, a TAM 

teve problemas para efetuar estes acordos operacionais, pois o DAC via neles concorrência 

às empresas aéreas nacionais. Este Departamento chegou a proibir a venda de alguns 

trechos como, por exemplo, o trecho São Paulo – Belém que incluía conexões entre a TAM 

e a Brasil Central. 

As mudanças que começavam a ocorrer na aviação brasileira levaram o DAC em 

março de 1989, a permitir que a TAM operasse vôos no trecho Rio - São Paulo, fora da 

ponte-aérea. Com esta permissão, a TAM inaugurou um vôo denominado “Primeira 

Classe”, para concorrer com vôos dos Electra do consórcio da ponte-aérea.  

Para concorrer com a ponte-aérea já estabelecida e operada pelas três grandes 

empresas nacionais – VARIG, VASP e Transbrasil - a TAM decidiu posicionar-se de forma 

diferenciada através da qualidade de seus serviços, como já fazia na aviação regional. Na 

“Primeira Classe” TAM, além do serviço de bordo e atendimento diferenciados, o 

passageiro não enfrentava as longas filas da ponte-aérea, bem como podia escolher o 

horário do vôo e reservar o assento com antecedência. 

Foi nesta época que o comandante Rolim, iniciou contatos pessoais com os 

passageiros, marcando a imagem da TAM por muito tempo. Rolim começou este contato 

com o objetivo de atrair passageiros para a empresa, ainda desconhecida do grande público. 

Junto ao desembarque dos táxis em Congonhas, ele abordava os passageiros informando 

que havia mais uma opção de vôo para o Rio de Janeiro, que a ponte-aérea não era mais 

monopólio, que o serviço da nova companhia era diferenciado e que, se o passageiro 
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experimentasse os serviços TAM, não voltaria a voar mais no consórcio da ponte-aérea. 

Segundo um entrevistado: 

 

“O Rolim parecia aqueles caras de restaurante em lugar 
turístico que fica na rua tentando empurrar a gente pra 
dentro do lugar.” 

 

 

Em setembro de 1989 a TAM havia superado os Electras do consórcio da ponte-

aérea em número de passageiros transportados nos horários de pico, voando com taxa de 

ocupação média das aeronaves de 95%. 

No mesmo ano, as três grandes empresas nacionais aposentaram os velhos Electra e, 

com autorização do DAC, em novembro, passaram a operar na ponte-aérea com um avião a 

jato, o Boeing 737-300, tornado desigual a competição com a TAM na ponte aérea. Por 

melhor que fossem, o atendimento e o serviço da TAM eram superados pelo conforto e 

ganho de tempo proporcionado pelo jato, em comparação ao Fokker-27. 

A introdução do jato pelos concorrentes em seu mercado mais lucrativo levou a 

TAM à busca de novas tecnologias aeronauticas. Para tanto, enfrentou resistências do DAC 

para obter autorização para importar novos aviões à jato. Em 1991,  a empresa conseguiu 

autorização e assinou a compra de dois Fokker-100.  

O Fokker-100 foi escolhido por ser mais adequado à malha operacional da TAM e 

por apresentar custo de manutenção semelhante ao do Fokker-27, além de transportar o 

dobro de passageiros e de ser muito mais econômico do que o Boeing: em 1000 Km 

economizava 1,5 toneladas de combustível em relação ao Boeing 737-300. E, ao contrário 

da visão popular estabelecida no país, os Fokker-100 eram novos e mais modernos do que a 

maioria dos Boeings em operação no país. 

No entanto, o Boeing era “o jato do Brasil”, como diversas propagandas da Boing 

apregoavam em várias revistas de circulação nacional - “família Boeing e o Brasil”. Para 

reverter a imagem de avião desconhecido e “esquisito” do Fokker-100, visto com 
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desconfiança pelos passageiros brasileiros, o comandante Rolim voltou ao corpo a corpo 

com os passageiros. Mas, ao invés de receber os passageiros para incentiva-los a voar pela 

nova companhia, ele os recebe para explicar o funcionamento e as características do novo 

avião. E, assim como a Boeing, no início da década de 1990 a TAM também realizou 

inserções de 5 a 6 páginas nas revistas Exame e Veja, bem como nos principais jornais do 

país, para divulgar as vantagens do novo jato, já utilizado por grandes companhias aéreas 

no exterior. 

Ao estimular as pessoas a utilizar o Fokker-100, o comandante Rolim estreitou a sua 

proximidade com o cliente da TAM. Nesta época, ele sempre se apresentava na sala de 

embarque e deixava um cartão com os executivos que utilizavam seus vôos e, muitas vezes, 

recebia de volta o cartão do passageiro. Com isto, montou um banco de dados e começou a 

se comunicar com os clientes e a receber sugestões. 

 

5.2.5 De Empresa Regional a Nacional – 1990 a 1995   

 

Em fevereiro de 1990, quando Fernando Collor de Mello assumiu a Presidência da 

República com proposta liberal de governo e contra os monopólios, teve início uma forte 

abertura econômica no país, inclusive no setor aéreo. E, a partir de 1991, foi definida 

política com tendências liberalizantes, conforme já se observava em vários países do 

mundo. 

A V Conferência Nacional de Aviação Comercial, V CONAC, redefiniu a política 

aérea nacional de aviação, e consistiu em: a) fim da exclusividade da aviação regional; b) 

manutenção da ponte aérea Rio - São Paulo entre as três grandes do setor - VASP, 

Transbrasil e VARIG -, porém permitindo que TAM e Rio-Sul participassem desta rota 

com vôos diretos (linhas especiais); c) permissão para entrada nos aeroportos centrais de 

empresas nacionais quando as empresas não dessem conta de atender toda a demanda; d) 

permissão à TAM e à Rio-Sul para voar diretamente para as capitais; e) permissão à VASP 
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e à Transbrasil para voar para o exterior, como parte de política de aumento do número de 

linhas para o exterior.  

A TAM, enfim, poderia atuar na prática como empresa nacional. Neste momento, 

com a imagem consolidada, a empresa começou a crescer em ritmo acelerado e focado no 

mercado executivo, especialmente nos vôos a partir de Congonhas. 

A TAM seguiu a tendência mundial de diferenciar os serviços e cativar o público 

executivo que viaja freqüentemente a negócios, como havia feito com grande sucesso, na 

década de 1980, a empresa européia SAS (Scandinavian Airlines), a ponto de tornar-se 

modelo para companhias aéreas americanas e européias. 

Em fevereiro de 1992, devido ao crescimento da empresa, o comandante Rolim já 

não conseguia fazer corpo a corpo com passageiros e dar atenção pessoal a todos. No 

entanto, ele não queria perder esse contato com seus passageiros, pois, através dele 

direcionava as ações da empresa. Segundo Rolim, os passageiros eram os melhores fiscais 

da empresa. Para superar as dificuldades de contato com os passageiros, nasceu o programa 

“Fale com o Presidente”, que estabeleceu canal direto e formal, em substituição ao processo 

conduzido, até então de maneira informal, pelo comandante Rolim. 

Nesta época, em substituição a Rolim, o comandante da aeronave passou a 

recepcionar e dar boas vindas aos passageiros na porta da aeronave. Este procedimento foi 

criticado por pilotos da TAM e de outras empresas, segundo os quais o piloto deveria ficar 

na cabine checando a aeronave, atento a questões técnicas e, não, à porta do avião sorrindo 

para os passageiros. 

Em junho de 1992 a TAM recebeu o quinto e sexto aviões Fokker-100 e, em 

outubro de 1992, o DAC autorizou, em caráter definitivo, os vôos da empresa entre Rio de 

Janeiro e São Paulo. 

Em 1993, para reforçar o laço com o passageiro freqüente, a TAM segue uma 

tendência mundial e lança o cartão fidelidade, de modo que, a cada dez trechos voados, o 

passageiro teria direito a um trecho grátis. E, em 1995, com o mesmo objetivo, lança o 

cartão de crédito fidelidade TAM, tendo sido pioneira nos dois programas no país. 
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O fim da exclusividade das empresas nacionais nas rotas entre as capitais, aliado ao 

crescimento e sucesso da TAM, levaram VARIG, VASP e Transbrasil a solicitar 

autorização ao DAC para transferir seus vôos de Cumbica (Guarulhos) para Congonhas 

(São Paulo), alegando que, devido à distância de Cumbica ao centro de São Paulo, não 

estavam sendo competitivos. 

O crescimento da TAM foi reconhecido pelo mercado e, em junho de 1993, a 

companhia recebeu, do Anuário Exame Maiores e Melhores, o prêmio de melhor empresa 

do setor de transporte no país. 

Em 1994, os ventos sopravam a favor da TAM. Sua frota era composta de 13 jatos 

Fokker-100, a empresa transportou cerca de um milhão e seiscentos mil passageiros no ano 

e faturou US$ 260 milhões (Maiores e Melhores, 2004). Em relação ao ano anterior, houve 

aumentou de 64% no faturamento. Neste ano a TAM recebeu, pela segunda vez, o prêmio 

de melhor empresa do setor de transporte no país, conferido pelo Anuário Exame Maiores e 

Melhores.  

Em 1994, a TAM recebeu o prêmio “Top de Marketing” e o comandante Rolim foi 

eleito o homem de vendas do ano pela ADVB - Associação dos Dirigentes de Vendas e 

Marketing do Brasil. 

Ainda em 1994, a TAM implementou o sistema ticketless de reserva por telefone, 

que permitia ao passageiro ir direto ao check-in, sem passar por loja para emitir o bilhete. 

Este sistema reduziu custos operacionais da empresa e foi premiado, nos EUA, como 

inovação no campo da Tecnologia da Informação com o Computer World Smithsonian 

Award. 

 

5.2.6 Rumo à Liderança Doméstica – 1995 a 2000 

 

Em janeiro de 1995, Fernando Henrique Cardoso assume a Presidência da 

República, em situação de estabilidade da moeda, o que tornava mais coerente a relação 
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entre as tarifas cobradas no mercado interno e os custos de operação, em dólar, da empresa. 

Estas condições facilitaram o planejamento e o crescimento da TAM. 

Em 1995, diante do crescimento vertiginoso no mercado interno, e visando a 

expansão internacional, a TAM comprou a LAPSA, Linhas Aéreas Paraguaias, rebatizando-

a de TAM Mercosul.  

No mesmo ano, a empresa substitui os 7 aviões Fokker-27 por 10 aviões Fokker-50, 

que possuía a mesma capacidade de transporte de passageiro, mas cujo espaço interno 

possibilitava aperfeiçoar o serviço de bordo. Os Fokker-50 eram mais modernos, 

confortáveis e econômicos, tanto em manutenção, como em consumo de combustível.   

Em maio de 1995,  o comandante Rolim, nesta época já considerado um ícone do 

empresariado nacional, dá entrevista à revista Exame (Exame, edição digital, 1995). 

Algumas passagens desta entrevista revelam sua filosofia de trabalho:  

 

“Nas outras companhias há muita gente que entende de 
avião. Na TAM, há muita gente que entende de passageiro”.  
 
 
“Nada substitui o lucro”.  
 
 
“Nosso crescimento tem limites. Iremos até onde nossa 
expansão não prejudique a qualidade dos nossos serviços”.  
 
 
“Quer ser melhor, cobre preços mais altos que os 
concorrentes”.  
 

 
“O desconto seria fatal para a qualidade dos nossos 
serviços”. 
 
 
 “É a força do exemplo, as pessoas que trabalham comigo 
vão querer fazer também”.  
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  Em 1996, o programa de milhagem da TAM recebeu medalha de prata no festival 

de Nova York e a revista Airline Business, considerou-a a empresa aérea mais rentável do 

mundo. Operava em 96 cidades e possuía uma frota de 96 aeronaves.  

Em 1996, a empresa holandesa Fokker elegeu a TAM a melhor operadora de aviões 

Fokker-100 no mundo. E a TAM concorria com empresas como a American Airlines. Tal 

prêmio mostra que além da preocupação com o serviço existia preocupação com a 

eficiência operacional da empresa.  

Em 1996, Wagner Canhedo, controlador da VASP vendeu para Rolim a 

participação desta empresa na TAM. Na ocasião, a participação da VASP, que inicialmente 

era de 33,3% havia declinado para 3,3% e foi vendida por R$ 10 milhões.  

As relações entre a VASP  e a TAM foram sempre tumultuadas. Durante períodos 

de inflação elevada a TAM repassava à VASP receitas que lhe cabiam sem efetuar correção 

monetária o que levou a VASP mover processo contra a TAM. Posteriormente, a TAM 

lançou novas ações sem a devida comunicação à VASP. Os anúncios de assembléia de 

acionistas eram publicados pela TAM, onde “ninguém via”, segundo um ex-executivo da 

VASP entrevistado. Isto levou à queda da participação da VASP na TAM.       

Com vistas à expansão internacional em 1995, a TAM contrata Rubel Thomas. A 

missão do ex-executivo da VARIG era auxiliar na formação de rotas internacionais e, 

inicialmente, assumiu a direção da TAM Mercosul. Rubel Thomaz também negociou o 

code-share da TAM com a AirFrance, segundo o qual a TAM transportaria os passageiros 

da AirFrance para outras cidades brasileiras a partir de São Paulo e Rio de Janeiro. E, no 

futuro, a AirFrance faria o mesmo com os passageiros da TAM para outras cidades da 

Europa a partir de Paris.  

Em 1995, o governo abriu licitação para 100 linhas internacionais. Devido à 

situação financeira das outras companhias, a TAM recebeu 92 linhas. Quatro vôos semanais 

para a França, sete para a Espanha, 14 para o Uruguai, 14 para os EUA e 35 para a 

Argentina. 
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Em fevereiro de 1995, a revista Air Transport World elege a TAM a melhor 

empresa aérea do mundo. Para comemorar este premio, Rolim, ao seu estilo “barulhento”, 

cria estilização especial comemorativa para a sua nova aeronave adquirida, o 29o Fokker-

100, pintando-o de azul, inscrevendo Number One no casco do avião. 

Em agosto de 1995, a FOKKER, empresa holandesa que fabricava  os aviões 

utilizados pela TAM encerra suas atividades. No setor aéreo, ter aviões de uma empresa 

que encerrou as atividades traz uma série de problemas, entre os quais, fim do suporte 

técnico direto e de melhorias operacionais nas aeronaves, bem como maior custo e 

dificuldade de manutenção. 

Em outubro de 1996, o Number One cai próximo ao aeroporto de Congonhas, 

matando 91 passageiros e cinco tripulantes. Todas as companhias aéreas nacionais já 

haviam tido acidentes com grande número de vítimas, mas o acidente com o avião da TAM 

ocorreu dentro da cidade de São Paulo e foi transmitido ao vivo pela televisão. Cenas 

chocantes, que normalmente ficam restritas a equipes de salvamento e resgate, entraram no 

ar em horário nobre nacional. 

Nas primeiras duas semanas após a queda do avião a ocupação da TAM cai pela 

metade e, nos três meses seguintes, cerca de 10% das comissárias pedem demissão da 

empresa. Mesmo assim, a empresa apresentou lucro nesse ano e seis meses após o acidente, 

a ocupação das aeronaves e o valor das ações da empresa superaram os valores precedentes 

a queda. 

Em 1997 a TAM estabelece o code-share com a American Airlines em vôos para os 

EUA. A lógica do acordo era a TAM funcionar como uma extensão dos vôos da American 

Airlines que chegavam ao Brasil e vice-versa. Inclusive, os programas de milhagens foram  

compartilhados e passaram a ter a mesma característica. 

Em junho de 1997, após anos de forte crescimento no mercado interno, e também 

após a tragédia de outubro de 1996, o TAM recebe o prêmio de empresa do ano, concedida 

pela revista Exame. Neste mesmo ano realiza a compra de cinco aviões Airbus A-330-320, 
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no valor de US$ 450 milhões, e estabelece opção de compra de outras cinco aeronaves com 

a Airbus. 

Em março de 1998, a TAM fecha a compra de mais 38 aeronaves da Airbus e, em 

10 de dezembro de 1998, inaugura sua primeira linha internacional, São Paulo – Miami. 

Em 9 de junho, do ano seguinte, a TAM inaugura a linha internacional São Paulo – Paris. 

Segundo especialistas do mercado, a negociação da TAM com a Airbus teve como pano de 

fundo o adiantamento em dinheiro por parte da Airbus para a TAM, cerca de 15% do valor 

dos contratos. Este fato não foi confirmado pelos entrevistados da TAM.  

Em 1998, enquanto as empresas brasileiras vinham crescendo 6% em média no 

mercado de aviação, a TAM crescia 30% ao ano. E, mesmo com a forte guerra de preços no 

setor, a TAM foi a única empresa a ter lucro, ainda que pequeno, de US$ 20 milhões. 

Em janeiro de 1999, o governo brasileiro desvalorizou o Real em cerca de 100%, o 

que acarretou queda na rentabilidade dos vôos nacionais com o aumento dos custos em 

dólar e redução da ocupação dos vôos internacionais. 

Em 2000, o cartão de fidelidade da TAM atingiu 800 mil participantes, com 1 

milhão de bilhetes distribuídos. E a TAM monta seu parque de manutenção na cidade de 

São Carlos, interior do estado de São Paulo, visando reduzir seus custos com manutenção. 

Em setembro de 2000, 24 anos após sua fundação oficial, a TAM ultrapassa a 

VARIG15 no mercado doméstico de passageiros, tornando-se a primeira empresa do Brasil. 

E, entra o ano de 2001 com cerca de 8 mil funcionários, faturamento de cerca de US$ 1 

bilhão, dez anos de lucros consecutivos, transportando 1,5 milhão de passageiros por mês e 

possuindo 98 aparelhos, dos quais 58 eram jatos. 

De certo modo, o crescimento da TAM na década de 1990 foi proporcionado pela 

fragilidade financeira pela qual passavam as grandes empresas aéreas nacionais. 

Inicialmente, as três maiores empresas não prestaram muita atenção na TAM, pois estavam 

brigando entre si: a Transbrasil e a VASP lutavam no mercado doméstico depois do 

                                                 
15 A TAM ultrapassa a VARIG individualmente. A VARIG somada a Rio-Sul e Nordeste ainda era líder e é 
ultrapassada pela TAM em 2001.  
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desastre 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 sem dívidas, 

cobrava por seus bilhetes um preço mais alto que seus competidores e explorava linhas com 

alta demanda. A TAM era uma empresa consolidada e com escala e custos para brigar pelo 

mercado nacional. 

 

5.2.7 A Qualidade TAM como Alavanca de Crescimento  

 

O alicerce do crescimento da TAM foi o mercado executivo, que representava cerca 

de 80%  do tráfego aéreo brasileiro na década de 1990. A TAM seguiu a tendência do 

mercado aéreo internacional iniciada pela empresa européia SAS de criar serviços 

diferenciados para conquistar e fidelizar o público.  

Com a chegada dos aviões Fokker-100 e a implementação de vôos entre as capitais 

brasileiras, a TAM investiu no serviço diferenciado na linha de “boa qualidade e preço 

alto”. A TAM cobrava uma tarifa média 20% superior à do mercado, pois o mercado 

executivo era menos sensível a preço. 

A proposição da empresa era prestar bons serviços, garantido clientes fiéis que 

compravam bilhete aéreo mais caro – homens de negócio – que priorizavam horário, 

atendimento e facilidade. 

 

 “O fundamental é que o homem de negócios tenha bom 
atendimento e não perca seus compromissos por causa de 
atraso em vôos” (FSP, 27 jun. 1996). 
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Seguindo a tendência mundial a TAM, vinha focando este público desde o início de 

sua operação como aviação regional, ao diferenciar seus serviços para trazer o passageiro 

do transporte rodoviário para o avião. Veja um trecho do jornal Folha de São Paulo de 

1982: 

 

“A TAM lançou o lema da empresa ‘Pelo o que o cliente 
representa para a empresa, a TAM o nomeia seu 
presidente’” (FSP, 3 mar. 1982). 

 

 

A TAM foi a pioneira no cartão fidelidade e desenvolveu uma série de serviços para 

o passageiro. A qualidade do serviço de bordo tinha de ser, segundo entrevistados, 

“impecável”. O cardápio deveria ser variado para que não houvesse repetição de pratos aos 

passageiros, com bebidas diversas e bebidas alcoólicas de primeira linha. Na sala de 

embarque da TAM em Congonhas, era servido café da manhã e, havia ao final do dia happy 

hour , com apresentação de pianista em piano de cauda. As comissárias de bordo deveriam 

apresentar-se sempre impecáveis e sorridentes.     

Para atingir este nível de serviço, na década de 1980 a TAM organizou o seu 

primeiro curso de comissárias para formar mão de obra qualificada, formaram-se 25 

aeromoças na primeira turma, capaz de dar aos passageiros o atendimento que Rolim 

julgava adequado. 

Em 1995, a TAM gastava cerca de US$ 10 milhões em treinamento, em virtude do 

elevado turn-over entre comissárias de bordo e atendentes. Em 1995, esse turn-over foi de 

25% entre as 500 comissárias e 800 balconistas da empresa. Isto ocorria por duas razões: 

vigilância da empresa sobre os serviços prestados e trabalho altamente desgastante. 

Segundo especialistas, o mercado como um todo apresenta turn-over alto nestas aéreas, 

porém, na TAM devido ao nível de cobrança, ilustrado pela declaração do comandante 

Rolim:  
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“O importante é avião moderno, no horário e com serviço de 
bordo irrepreensível"(FSP, 26 jun. 1995).  

 

 

Em 1999, devido ao alto crescimento no mercado e à necessidade de manter a 

qualidade dos seus serviços a TAM instituiu a Academia de Serviços TAM que pretendia 

dar capacitar os funcionários da empresa. 

Durante boa parte da década de 1990 a TAM relutou a oferecer descontos ou 

realizar promoções, Rolim dizia: 

 

“Há dois tipos de empresas aéreas que quebram: a que deu e 
a que está dando desconto" (FSP, 26 jun. 1995). 

 

 

Para Luiz Eduardo Falco, vice-presidente da TAM, a estratégia de marketing da 

empresa era: 

 

 "serviços oferecidos são mais importantes que descontos" 
(FSP, 11 mar. 1998). 

 

 

No entanto, em 1998 quando o mercado entrou em guerra de preços, a TAM deu 

descontos agressivos. Conseguiu fazer isto num momento que já tinha escala e capacidade 

financeira e foi a única empresa a não amargar grandes prejuízos com a guerra. 

 

5.2.8 O Fim da Era Rolim – Turbulências no Horizonte  

 

Após longo período de crescimento, quando a empresa ocupava a liderança no 

mercado aéreo nacional, o comandante Rolim, fundador e presidente da TAM, que 
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personificava a empresa, faleceu em acidente de helicóptero em sua fazenda no Mato 

Grosso, em julho de 2001. 

Por coincidência, apesar da TAM  estar no topo, alguns problemas já surgiam no 

horizonte. A elevação dos custos, devido ao elevado valor do dólar e à elevação do preço 

do combustível, pressionavam os resultados da empresa. A facilidade de compra pela 

internet e a busca por tarifas mais baixas impulsionavam o crescimento da nova 

concorrente, a Gol. E estava por vir um episódio que afetaria a aviação mundial – o 

atentado terrorista ao World Trade Center, em 11 de setembro 2001.  

Em substituição a Rolim, assume a presidência da TAM, Daniel Mandelli, cunhado 

de Rolim e que vinha trabalhando na empresa desde sua fundação. Daniel Mandelli e Luiz 

Falco eram considerados os principais auxiliares de Rolim.  

Em fevereiro de 2003, para enfrentar a crise, VARIG e TAM anunciaram a 

intenção de criar uma nova empresa através de fusão. As frotas das duas companhias seriam 

integradas, somando 218 aeronaves.  

Desta vez a TAM, que sempre havia brigado pela livre iniciativa e a abertura de 

mercado, procurava abrigo nas asas do governo e com a proteção do DAC. Como abordou-

se na seção sobre regulação, para evitar a “concorrência predatória” entre empresas aéreas, 

o governo retrocedeu na liberalização e limitou o crescimento da GOL.  

 

5.2.9 A “Desrolinização” da TAM 

 

“Completamos a Desrolinização da TAM”. (Marco A. 
Bolonha, presidente da TAM em 2006) 

 

 

A declaração do Presidente da TAM resume bem o que a empresa realizou desde a 

morte do comandante Rolim até 2006: deixou de ser a empresa que se gabava de possuir o 

“melhor” serviço e atendimento ao passageiro, passando a brigar por preço no mercado. 
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O processo não foi simples, em abril de 2003, por conflitos internos, o então vice-

presidente de finanças, Marco Antônio Bologna, deixou a empresa. Bologna fora recrutado 

no mercado financeiro com objetivo de melhorar os resultados da empresa. Porém, Bologna 

parecia estar certo em relação ao caminho da empresa e em dezembro de 2003, o executivo 

volta a empresa como presidente.  

O processo de reposicionamento da TAM gerou forte resistência interna, sob o 

comando de Rolim a TAM tinha o “cliente como um rei” e tudo era feito para agrada-lo. De 

repente, todos os agrados foram cortados. Veja o que diz um executivo da empresa 

entrevistado: 

 

“durante muito tempo o Rolim e a alta administração dava 
dura em quem não carregasse o cliente no colo. A bronca era 
feia e pessoa podia ser mandada embora. Muita gente viveu 
mais de dez anos assim (...) tudo na empresa era feito para 
prestar o melhor serviço e aí tudo perdeu o glamour, o 
negócio era cortar custo, muita gente achava que esta era a 
direção errada...”    

 

 

Com o novo presidente, a TAM iniciou forte processo de redução dos custos de 

operação, para conseguir reduzir o preço da tarifa e crescer através de maior escala e 

ocupação. 

Em 2003, a TAM demitiu cerca de 800 funcionários, equivalente a 6% da folha de 

pagamento, fechou as bases que não eram lucrativas (todas as bases com menos de 47% de 

ocupação foram fechadas) renegociou contratos com fornecedores, simplificou o serviço de 

bordo, mudou os processos e redesenhou sua malha aérea. 

Ainda em 2003, a empresa instalou totens de auto-atendimento, para que o check-in 

fosse realizado pelos próprios passageiros, para utilizar o serviço deveriam ser inscritos no 

Programa Fidelidade e não necessitar despachar bagagem.  
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Devido a estas medidas para ganhar eficiência e reduzir custos, e graças ao code-

share com a VARIG,  a TAM fechou o ano de 2003, com lucro de US$ 62 milhões 

(Maiores e Melhores, 2003),  o maior lucro de sua história até aquele momento.   

Em 2004, para ampliar a redução de custos e aumentar a produtividade, a  TAM  

criou no uma nova vice-presidência para Planejamento de Malha e Frota, o resultado do 

primeiro ano foi um aumento de 6 horas/dia para 8,8 horas/dia na utilização das aeronaves. 

A área de TI foi terceirizada resultando em economia anual de R$ 16 milhões ainda em 

2004. Somado a este processo ocorreu aumento da demanda, melhoria do cambio e, 

novamente, graças ao code-share com a VARIG, a TAM obteve em 2004, novo lucro 

recorde de US$ 135 milhões (Maiores e Melhores, 2004).    

Em janeiro de 2005, o CADE determinou o fim do code-share entre VARIG e TAM 

por este lesar o consumidor. Em outras palavras, o governo permitiu durante dois anos 

proteção à recuperação de uma empresa e prolongamento da vida de outra às custas do 

consumidor. 

Ao final do acordo operacional, a TAM saiu fortalecida, mas a VARIG mantinha 

seu padrão de atuação com baixa utilização de aeronaves, quadro inchado de funcionários 

em relação ao setor, custos muito elevados e pesado encargo financeiro de sua dívida. 

A busca por eficiência tornou-se um imperativo mundial devido a elevação dos 

custos, especialmente com combustível, bem como modelos comerciais simplificados 

graças à Internet. 

A TAM inicia 2005 fortalecida, anuncia redução no valor das tarifas e encomenda 

55 aviões à Airbus, para entregua entre 2007 e 2010.  Os processos de melhoria continuam, 

a empresa reduz ainda mais seus custos (figura 22, p. 205) aproximando-se dos custo da 

Gol. 

Em 2006, o presidente da TAM, Marco Antônio Bolonha, anuncia que foi 

completada a “desrolinização da TAM”. Na prática isto representava o fim do modelo 

diferenciado de serviços, com preços mais altos. O consumidor começara a buscar a 

passagem de acordo com o preço e a TAM entrou nesta disputa. Entretanto continua 
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focando também o mercado executivo, através de maior número de vôos que atenda este 

público,  assim como programa de milhagem e rapidez no atendimento. 

Com relação as aeronaves, a TAM iniciará reformulação interna das aeronaves, cujo 

interior será redesenhado e utilizará materiais que facilitem as limpeza. Uma nova fileira de 

poltronas será adicionada as aeronaves Airbus A 319 e A320, criando mais 6 assentos por 

aeronave. O espaço entre as poltronas será reduzido e a empresa ganhará em média 1.800 

assentos a mais por mês por aeronave (6 assentos, 10 trechos médios dia). Identifica-se 

comportamento típico de empresa de baixo custo, em oposição ao comportamento adotado 

na década de 1990, quando as poltronas da classe executiva eram revestidas em couro.      

A ironia, ao final,  é que talvez a morte do comandante Rolim tenha salvo a TAM. 

A mudança de posicionamento da TAM, talvez tenha sido possível pela morte do 

comandante Rolim. Com ele, pode ser que a mudança não ocorresse. Entretanto, trata-se 

apenas de hipótese sem elementos capazes de comprová-la ou invalidá-la.  

 

5.3 Cronologia Analítica do Caso Gol16 

 

Em 2000, a Gol Transportes Aéreos Limitada teve autorização do Departamento de 

Aviação Civil (DAC) para operar como empresa aérea regular e, em 15 de janeiro de 2001 

iniciou suas operações. A empresa foi criada pelo Grupo Áurea, maior grupo de transporte 

rodoviário brasileiro, com proposta de atuar no mercado regional de transporte aéreo com 

uma nova forma de operação, internacionalmente intitulada low cost, low fare, ou baixo 

custo, baixa tarifa. Seus investimentos iniciais para começar operar totalizaram cerca de 

US$ 12 milhões. 

 

                                                 
16 Parte das informações desta cronologia analítica foi obtida a partir da minha dissertação de mestrado 
defendida em maio de 2003. A referência completa está na bibliografia em Binder (2003). 
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5.3.1 O Grupo Áurea e a Gestação da Nova Empresa 

 

A história do grupo fundador da GOL será apresentada para auxiliar a compreesão 

da proposta de atuação da empresa. O grupo Áurea começou em 1949, na cidade mineira de 

Patrocínio, quando Constantino de Oliveira, conhecido como “seu Nenê” adquiriu seu 

primeiro caminhão, que virou jardineira, e que virou ônibus, criando a primeira linha que 

ligava Patrocínio a Belo Horizonte. Ao longo dos últimos 50 anos o grupo Áurea 

consolidou-se como o maior grupo nacional de transporte terrestre de passageiros. Em 

2005, o grupo era composto por 37 empresas urbanas, intermunicipais e interestaduais com 

mais de 6 mil ônibus que transportam em média 36 milhões de passageiros/mês e emprega 

cerca de 25 mil pessoas, com faturamento superior a 1 bilhão de reais. 

 

O setor de transporte rodoviário, sem o status do setor aéreo, tem no controle de 

custos o coração da empresa. O limite entre lucro e prejuízo é muito pequeno, exigindo 

estreito controle sobre custos e receitas. Além disso, a possibilidade de fraude por parte de 

motoristas e cobradores é grande. 

Conforme Revista Exame, seu Nenê guardou a idéia de montar uma empresa aérea 

amadurecer durante trinta anos, até chegar a hora: 

 

"Em 1970, eu comprei um jatinho SkyLane e passei a prestar 
atenção na aviação. Hoje, eu posso dizer que entendo de 
avião. A Gol vai oferecer a tarifa mais baixa do mercado. 
Vamos evitar entrar no vermelho. E vamos ficar com preços 
à altura do povo brasileiro" (Arnt apud Binder, 2003). 

 

 

Segundo Tarcísio Gargioni, Vice-presidente de Marketing e Serviços da GOL, a 

empresa nasceu da idéia do “Seu Nêne”, que sempre desconfiou que seria possível vender 

passagens aéreas a preços inferiores aos oferecidos pelo mercado aéreo nacional. Em 1998, 
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o grupo começou a estudar a possibilidade de ingressar no Ramo do Transporte Aéreo 

Regular, tendo sido avaliada a possibilidade de aquisição da Transbrasil, que não se 

concretizou.  

Em 1999, com boas perspectivas e com o crescimento do PIB o grupo decidiu 

começar a operar por meio da criação de uma nova empresa. A possibilidade de queda no 

faturamento do setor de transporte rodoviário, especialmente em trajetos mais longos, foi 

outro fator que contribuiu para o ingresso do grupo no setor aéreo, conforme declaração de 

Constantino de Oliveira Jr:  

 

“As vendas de passagens de ônibus têm caído 8% ao ano, 
pois as pessoas compram carros novos ou usados e viajam a 
curta distância com eles. Já as vendas dos bilhetes aéreos 
crescem a cada ano” (FSP,9 jun. 2000). 

 

 

Outro dado importante era o perfil de passageiros do transporte aéreo nacional. No 

Brasil, 31 milhões de passageiros foram embarcados no ano de 2000, dos quais 6 milhões 

eram usuários, ou seja, passageiros que utilizaram transporte aéreo mais de uma vez 

naquele ano. Isto apontava para concentração de público em 6 milhões de pessoas, 

implicando exclusão de contingente populacional expressiva do mercado de transporte 

aéreo. 

Previamente à criação da empresa aérea foi elaborado plano de viabilidade e plano 

de negócios, contratando-se executivos para realizar a estruturação da empresa. 

O grupo de executivos contratados em 1999/2000, constituem anualmente (2006), o 

grupo diretivo da empresa, todos apresentando larga experiência no setor de transporte 

aéreo. Entre os atuais (2006) vice-presidentes da GOL estão Wilson Maciel Ramos, ex-

vice- presidente de informática da VASP, vice-presidente de tecnologia e gestão da GOL, 

David Barioni Neto, comandante da VASP durante 19 anos, vice-presidente técnico da 

GOL, Tarcísio Gargioni, com 35 anos de experiência no setor de transporte, como vice-
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presidente de marketing e serviços. E, como presidente da empresa, Constantino de Oliveira 

Junior, filho do “seu Nenê” e ex-responsável pelas operações rodoviárias do Grupo Áurea 

no Estado de São Paulo. 

Foram elaborados diagnósticos sobre mercado, custos, objetivos e simulações do 

tamanho ideal da GOL, surgindo perfil baseado nas melhores marcas (benchmarkings) 

internacionais. Para estruturar a GOL, o grupo executivo contratado realizou visitas às 

principais empresas mundiais denominadas low cost, low fare. Cabe notar que o fenômeno 

destas empresas é mundial e está relacionado ao aumento acentuado dos custos da aviação. 

E, no mundo todo já havia empresas bem sucedidas neste segmento do mercado aéreo. 

A americana Southwest Airlines, a maior e mais antiga empresa de low cost, low 

fare inspirou a idéia de frota unificada, serviço de bordo mais simples e vôos diretos. A 

companhia inglesa EasyJet, inspirou a idéia de terceirizar muitas atividades e com a JetBlue 

americana juntamente com a Ryanair irlandesa inspiraram elevado grau de informatização 

das operações.  

As características das principais empresas de baixo custo e baixa tarifa visitadas 

pelos executivos da GOL foram adaptadas à realidade brasileira, diferente da realidade na 

quais, estas companhias operavam. Por exemplo, a Southwest voa de aeroportos 

secundários para cidades médias, o que, no Brasil, corresponderia a um vôo do aeroporto de 

Viracopos, em Campinas, para Presidente Prudente, no interior de São Paulo. Na Southwest 

não existe conexão na própria empresa de modo que para voar um trecho que envolva 

mudanças de aeronave, o passageiro compra dois bilhetes e é responsável pelo transporte de 

sua bagagem de uma aeronave a outra. A forma de operação GOL com muitas conexões 

entre vôos curtos exige a realização de conexões internas e a responsabilidade de translado 

da bagagem é da empresa aérea.   

Segundo especialistas em mercado aéreo e executivos da GOL, entrevistados, cinco 

fatores impulsionaram a entrada da empresa no mercado aéreo brasileiro naquele momento 

(janeiro, 2001):  

a) crescimento do PIB;  
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b) crescimento da demanda (relacionada ao crescimento do PIB);  

c) perfil dos passageiros transportados;  

d) desregulamentação do setor;  

e) concorrência frágil economicamente. 

 

Quanto ao comportamento do consumidor, pesquisa encomendada pela GOL 

indicou as seguintes características do mercado:  

a) compra da passagem aérea é racional; 

b) existe baixo envolvimento emocional na compra da passagem; 

c) marca não constitui fator preponderante na escolha da companhia; 

d) conveniência para comprar é fator importante, e 

e) preço e horário têm peso importante na escolha. 

 

Segundo executivos da GOL, estes resultados mostravam que o mercado havia 

mudado. 

  

5.3.2 Entrada – A Realidade não Refletiu o Discurso  

   

A GOL iniciou as operações com o discurso de agregar demanda ao mercado áreo 

nacional trazendo o passageiro sensível ao preço e viabilizando o transporte aéreo para fatia 

das classes B e C, excluídas de transporte aéreo regular.  

No entanto, quando se analisa a evolução da participação da GOL no mercado 

aéreo, verifica-se, segundo dados do DAC 

 

(1) Antes de 2001 o mercado aéreo era compartilhado pela VARIG, com 

participação de 40%, pela TAM, com 30% e pela VASP e Transbrasil, com 

30%.  
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(2) No início de 2005, já sem VASP e Transbrasil, a participação das empresas, 

havia passado à TAM, com 40% do mercado, VARIG, com cerca de 30%, e 

GOL, com cerca de 30%. Ou seja, a GOL ocupou o espaço de VASP e 

Transbrasil. Estes dados indicam que não foi agregada demanda ao mercado, 

mesmo porque pessoas das classes B e C ainda têm pouco acesso a internet e 

resistente a comprar por este canal.  

 

Isto pode ser melhor explicado pela seguinte afirmação de um executivo da GOL: 

 

“Transporte aéreo é meio, não é fim. Primeiro o passageiro 
tem a necessidade de se deslocar, depois ele vai buscar a 
alternativa. Ninguém viaja somente por que a passagem está 
mais barata”.  

 

 

Apesar de não ter sido realizado estudo específico, a percepção dos executivos da 

GOL era que estava havendo migração de passageiros da VASP e Transbrasil para a GOL e 

que a VARIG e TAM também estavam perdendo passageiros, embora em menor escala, 

visto que possuíam um público melhor definido, classificado como high–end no setor, 

menos sensível a preços. 

 

5.3.3 Modelo Operacional da Gol 

 

Como já foi assinado, a GOL trouxe para o mercado aéreo nacional o modelo de 

baixo custo e baixa tarifa, que já havia crescido internacionalmente nos últimos anos. 

Porém, afirma que a GOL simplesmente copiou tais modelos, seria simplificar a análise. A 

empresa realizou adaptações à realidade brasileira e desenvolveu um modelo de negócios 

que difere das demais empresas aéreas nacionais, inovando a forma de estruturar as 

operações no mercado de aviação no país. Por exemplo, comparado-a à Southwest, verifica-
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se grande diferença quanto ao posicionamento e quanto ao público atendido. O foco da 

Southwest é voltado ao transporte de cidades médias para aeroportos secundários de 

grandes cidades. No Brasil, cidades médias brasileiras não possuem demanda suficiente e 

nas grandes cidades, os aeroportos são distantes do centro, o que, aliado à inexistência de 

sistema de transporte terrestre eficiente neutraliza a vantagem de custo da empresa: 

 

“... no vôo que sai de Guarulhos o passageiro economiza na 
passagem e gasta no táxi, isto não faz sentido” (citação de 
um executivo da GOL)  

 

 

Em relação às aeronaves, a empresa montou frota padronizada, Boeing 737 – 700 e 

737-800, denominado “Next generation” (nova geração), modernos e mais econômicos. A 

diferença do modelo 700 para o 800 é o tamanho da aeronave, mantendo-se a composição 

da tripulação. Nos trechos operados pela GOL, o consumo de combustível destas aeronaves 

é cerca de 11% menor que o consumo de aeronaves similares, porém mais antigas.  

 Em relação à manutenção das aeronaves, o computador de bordo identifica 

problemas como, por exemplo, problemas relacionados ao não balanceamento do motor, 

indicando com precisão onde está o problema e facilitando o trabalho da equipe de 

manutenção.  Por trata-se de frota nova, a princípio, ainda não existe necessidade de 

aquisição e manutenção de hangar para a revisão o que constituiu vantagem inicial. Com o 

passar do tempo, tal vantagem desaparecerá. Entretanto, no início do funcionamento da 

empresa, período em que o consumo de recursos financeiros é muito alto, o menor custo de 

manutenção constitui vantagem significativa. 

Ainda, em relação ao custo de manutenção, o modelo de avião da GOL permite que 

seja realizada manutenção faseada, isto é, em etapas, sem necessidade de paradas mais 

longas, como no caso da manutenção tradicional, por blocos, dos modelos de aeronaves 

mais antigas.  
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Em relação aos serviços de bordos aos passageiros, a empresa optou por simplifica-

los não oferecendo refeições quentes, nem variedade de bebidas. À primeira vista, tal custo 

pode parecer pouco relevante na composição da tarifa. Entretanto, deve-se considerar que, 

para chegar ao avião, é necessária equipe de funcionários responsáveis pela compra, 

recebimento, estocagem e transporte das refeições até o avião, podendo haver perdas no 

trajeto. Além disso, o pessoal de limpeza terá mais trabalho e o avião ficará mais tempo no 

solo entre as etapas de vôo. Tais atividades reduzem o tempo médio do avião, aumentando 

o tempo de permanência no solo.  

Ao analisar por esta perspectiva, constata-se a importância da simplificação do 

serviço de bordo, sobretudo considerando-se as centenas de pousos e decolagens diárias. 

Portanto, a simplificação do serviço de bordo tem impacto significativo sobre os custos da 

empresa, ultrapassando a redução do próprio custo de servir refeições quentes. 

Além dos aspectos elencados, não servir alimentos quentes significa poder 

dispensar os equipamentos necessários ao seu armazenamento e preparo, o que cria espaço 

para mais 12 assentos por aeronave. Conforme Tarcísio Gargioni, Vice-presidente de 

Marketing e Serviços da GOL: 

 
“Reduzimos o tamanho da cozinha e colocamos uma sala 
maior.”(Binder, 2003)  

 
 

Este “aumento da sala” propicia à empresa “ganhar um vôo” a cada onze 

realizados. 

 

A falta de serviço de bordo é prejudicial somente para trechos mais longos. 

 

 “O passageiro que embarca pela manhã em Porto Alegre e 
vai descer em Recife no final da tarde, passa o dia com 
refrigerante, suco e barrinha de cereal.” (Binder, 2003a) 

 
 



187  

“O Júnior (Constatino Júnior, presidente da empresa) já foi 
visto levando MacDonalds para viagem longa” (Binder, 
2003a) 

 

 

Para os executivos, este era um ponto negativo para escolha da empresa aérea em 

viagens longas. A falta de alimentação quente associada as escalas e conexões (rotas curtas 

emendadas) diminuíram a competitividade da empresa nas rotas longas.  

Inicialmente, em 2001 e 2002, a disponibilidade de horários de vôo da GOL não era 

a mesma da TAM e VARIG, pois a empresa procurava evitar os horários congestionados 

nos aeroportos. Segundo um executivo da empresa: 

 

“Voamos até mais tarde e começamos mais cedo. O nosso 
passageiro paga cem reais a menos e se submete a um pouco 
de desconforto de viajar um pouco mais cedo ou mais tarde. 
O cara de negócios não, ele quer decolar às oito da 
manhã”(Binder, 2003). 

 

 

A GOL possui alto grau de informatização, possibilitando que a área que realiza 

dimensionamento de vôo e controla os valores das tarifas seja operada por três profissionais 

de nível superior, enquanto a Transbrasil possuía equipe de 20 pessoas para as mesmas 

funções.  A escala é entregue em meio magnético, assim como os manuais, enquanto, as 

demais empresas utilizam impressão em papel.  

Em relação ao modelo operacional, as aeronaves da GOL ficam menos tempo 

paradas, o que implica voar mais. A concorrência voa, em média, de 8 a 9,5 horas por dia 

por avião. Aviões antigos como o 737-200 ou frota envelhecida como a da VASP voam 

cerca de 8 horas, enquanto aviões mais modernos voam, em média, 9,5 horas/dia. Na GOL 

os aviões voam, em média, cerca de 10,5 horas por dia. 

Esta diferença decorre do menor tempo de permanência no solo entre as etapas dos 

vôos da GOL: 20 minutos em aeroportos pequenos e 30 minutos em aeroportos grandes. Já 
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para as empresas concorrentes, o tempo médio estimado de parada entre etapas é de 45 

minutos. 

 

5.3.4 Modelo Comercial Simplificado 

 

O modelo comercial a GOL diferencia-se da concorrência, em virtude de sistema de 

vendas, ao invés de reservas, como nas empresas tradicionais. As passagens são adquiridas 

diretamente pelos usuários, com baixa intermediação de agentes de viagens, o que reduz 

seu custo. As vendas são feitas pela internet ou por telefone.  

No caso da compra de bilhete por telefone, como a empresa não utiliza o sistema 

0800, optando pelo 0300, quem paga o custo da ligação é o usuário, o que contribui para a 

redução de custos. A partir de junho de 2002, VARIG e TAM passaram a operar da mesma 

forma, o que foi muito mal visto por seus passageiros que, por pagar um preço superior ao 

da GOL, não aceitaram bem a medida. Em 2003/2004 TAM e VARIG retomaram o serviço 

gratuito 0800 de atendimento. 

A informatização propiciou também a eliminação do bilhete: na compra o 

passageiro recebe uma senha, o que simplificou o processo de atendimento. As demais 

empresas implantaram este sistema para todos os vôos somente em 2005. 

A GOL entrou no mercado vendendo predominantemente passagens pela internet 

enquanto na concorrência isso correspondia de 1 a 2 % das vendas totais. Para vender pela 

internet é necessário não emitir bilhete. Por exemplo, naquela época, na TAM ou VARIG, a 

compra de passagem aérea pela internet implicava, num segundo momento, retirar o bilhete 

na loja da empresa. 

Em relação às despesas comerciais médias, verifica-se que, na GOL elas 

representavam 11% do custo total, contra 26% da concorrência. Na origem desta diferença 

observava-se na concorrência gastava em torno de 26% do custo total com despesas 

comerciais. Esta diferença é reflexo da concorrência baixas vendas diretas, comissões 



189  

maiores, e utilização de sistema de reservas internacionais caros, que cobravam de 4 a 5 

dólares por reserva efetuada. 

 

5.3.5 Custos e Políticas de Recursos Humanos  

 

Em 2003, os custos da GOL com pessoal eram 50% menores do que o custo médio 

do setor, graças à redução da relação número de funcionários/avião: a GOL operava com 94 

funcionários por aeronave, enquanto a média do setor era de 150 funcionários por aeronave. 

Além disso, na GOL, não possuem benefícios como plano de assistência médica e os 

diretores não possuem carro da empresa. As informações necessárias para o desempenho da 

função são enviadas eletronicamente aos pilotos que, para recebe-las, necessitam de 

computador, impressora e acesso à internet, configurando repasse de custos aos 

funcionários. A Gol com isto repassa custos aos funcionários. 

E, por conta da crise no setor, os salários sofreram forte redução na última década. 

Em 2002 a empresa contava com cerca de 1800 funcionários para 19 aviões, ou 

seja, 94 funcionários por aeronave. Segundo a legislação aérea, por aeronave do modelo da 

frota da empresa são necessários: um comandante, um co-piloto, quatro comissários (um 

comissário por porta), de sorte que o número de tripulantes por avião é fixo. A GOL possui 

cerca de 700 tripulantes, isto é, 39 funcionários fixos por avião, média similar à da 

concorrência. No entanto, o número de não tripulantes equivale a menos da metade da 

concorrência: 55 funcionários por aeronave para 111 da concorrência.  

Em relação ao pessoal, no início da operação, a GOL tomou a decisão estratégica de 

empregar ex-tripulantes da VASP e Transbrasil existentes no mercado de trabalho, pois 

tripulação mais experiente faz diminuir o valor do seguro do avião, como ilustram as 

declarações: 
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“A GOL pegou todo mundo pronto, pegou cara de 22 anos de 
vôo. A Gol é uma empresa nova com experiência velha” 
(Binder 2003a) 
 

 

“A empresa não teve que formar pilotos teve de adaptar os 
pilotos” (Binder, 2003a) 

 

 

Por outro lado, para equipes de terra e administrativos nas quais a experiência não 

constituía diferencial importante, a decisão estratégica foi de contratar profissionais menos 

experientes, o que reduz com custo de pessoal. 

 

5.3.6 O Gerenciamento de Receita 

 

Outro fator favorável importante é a capacidade de precificação da GOL, através de 

sistema adequado de yield management. Para conseguir uma boa gestão da receita, a 

empresa é capaz de classificar as preferências dos consumidores por determinados 

atributos, criando tarifas diferenciadas e evitando erosão que, como apontado anteriormente 

constitui vender bilhete por tarifa promocional a passageiro que viajaria pela tarifa normal.  

Os passageiros menos sensíveis a preços tendem a reservar seus bilhetes com pouca 

antecedência, enquanto os mais sensíveis, geralmente em viagem de lazer, tendem a 

comprar os bilhetes com maior antecedência. Com isso, a empresa consegue discriminar 

preços e não preencher com baixas tarifas assentos de passageiros dispostos a pagar mais. 

A empresa acompanha em tempo real a disponibilidade de assentos nos vôos em 

cada categoria tarifária, o que lhe assegura o controle de reservas disponíveis aos 

passageiros, estabelecendo, assim, barreiras entre os níveis tarifários.  

A análise de promoções da GOL com passagens a R$50,00 ou R$ 1,00, possibilita 

identificar estas barreiras à erosão. Os vôos disponíveis são normalmente no meio da 
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manhã ou tarde, com exig6encia de permanência mínima no destino; a venda dos bilhetes é 

realizada em finais de semana, ou seja, em dias que executivos geralmente não compram 

bilhetes para viajar a negócios, e a empresa exige compra de bilhete com tarifa normal para 

a volta,  aumentando a ocupação de assentos com tarifas mais altas. 

 

5.3.7 A Operação Internacional 

 

 No final de 2003, a GOL iniciou operação internacional, embora originalmente, a 

empresa tivesse afirmado que não pretendia operar internacionalmente. Isto porque operar 

rotas internacionais como a TAM implicaria adoção de sistemas integrados de reserva 

como o Sabre, bem como conexões com outras companhias, exigindo amplicação de 

pessoal em terra para coordenar a operação. 

 No entanto, a análise atenta do modus operandi internacional da Gol revela trata-se 

de expansão de suas rotas nacionais. A empresa opera vôos somente na América do Sul, 

com alguns trechos mais curtos do que alguns trechos nacionais, como São Paulo – Buenos 

Aires, mais curto do que São Paulo – Manaus. Não há conexão com outras companhias e as 

aeronaves são as mesmas que operam nos trechos nacionais. 

 

5.3.8 A Gol e a Nova Dinâmica Competitiva do Setor 

 

Sem dúvida, a entrada da GOL transformou a competição no mercado aéreo 

nacional alterando a dinâmica do setor. 

Inicialmente, em 2001, a TAM, que enxergava na atração de microempresários, 

profissionais liberais e pessoas da terceira idade, uma forma de ampliar sua participação no 

mercado e aumentar a taxa de ocupação de suas aeronaves, foi a empresa reagiu mais 

intensamente, tentando retaliar a nova concorrente. A TAM, inicialmente, adotou 

principalmente ações de marketing e comunicação. Na prática, entretanto pouco resultou. 
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Por exemplo, seus descontos possuíam tantos limitadores que, praticamente, não ocorriam, 

representando parte ínfima da demanda.  

O presidente da VARIG, Ozires Silva, demonstrou sua preocupação com uma nova 

ameaça de guerra tarifária, provocada pelos preços praticados pela nova concorrente, e 

advertiu que a guerra anterior, em 1998: 

 

 “deixou cicatrizes e muitas feridas”  

 

 Já Rolim Amaro, da TAM, declarava que o modelo da Gol não iria se sustentar: 

 

“Esse moços estão malucos, não vão pagar as contas no final 
do mês” 
 
 
“A chance dessa empresa dar certo é zero!” 

 
 

 

As fragilizadas VASP e Transbrasil foram as mais atingidas pela entrada da nova 

concorrente, pois praticavam preços com descontos semelhantes aos da Gol, mas não eram 

empresas com operação e custos estruturados com mesma intenção. A VASP e a 

Transbrasil operavam no mercado em que a Gol entrou para atuar, apesar de terem tarifas 

mais baixas que VARIG e Tam, que possuem uma estrutura operacional de custos mais 

elevados em relação a Gol. A primeira a sentir fortemente o golpe com a entrada da nova 

concorrente e sem poder de reação foi a Transbrasil que parou de operar por problemas 

financeiros no final do ano de 2001. 
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6 CASO TEÓRICO 

 
 

Neste capítulo, a partir das características do setor no capítulo 4 e da cronologia 

analítica do capítulo 5, realiza-se a análise teórica dos casos, que a metodologia empregada 

neste trabalho denomina de caso teórico. 

No Brasil, como observado no capítulo 4, nos anos 1990 ocorreu a transição de 

mercado altamente regulado e dependente do governo para mercado competitivo. Esta 

transição afetou negativamente as empresas tradicionais – VASP, VARIG e Transbrasil – 

que não se mostraram capazes de reduzir custos, melhorar a produtividade e readequar a 

base de recursos aos novos padrões competitivos que passaram a vigorar no país. O que 

acarretou a saída destas empresas empresa do mercado aéreo nacional. 

Por outro lado, a TAM, que era uma empresa regional com foco no mercado 

executivo, durante a liberalização de mercado dos anos 1990, aproveitou a 

desregulamentação para crescer, transformando-se, no início dos anos 2000, na maior 

empresa do mercado aéreo doméstico. E, em virtude da mudança no ambiente externo 

ocorrida, no início dos anos 2000, a Gol entrou no mercado aéreo doméstico com um novo 

modelo de negócios, apresentando, em cinco anos, um crescimento vertiginoso. 

A seguir apresenta-se uma série de gráficos que ilustram esta dinâmica competitiva 

e aos quais iremos nos referir no decorrer da análise dos casos. Os gráficos utilizam dados 

referentes a períodos diferentes devido à disponibilidade de dados para cada análise. 

A figura 15 mostra a evolução da participação de mercado das empresas aéreas no 

período de 1990 a 2005. 
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Figura 15: Evolução da Participação de Mercado Doméstico - 1990 a 2005 

 

Fonte: Resumo dos Anuários Estatísticos do DAC (1991 – 2005)  

 

 

Nota-se forte crescimento da TAM a partir do início dos anos 1990, bem como forte 

crescimento da Gol a partir de sua entrada no mercado, em 2000. Observa-se também que o 

declínio acentuado da VARIG após 2000. Embora não esteja refletido no gráfico, em 

virtude da participação da VARIG incluir suas coligadas Rio-Sul e Nordeste Linhas Aéreas, 

em 2001, a TAM superou a participação isolada da VARIG (excluídas as duas coligadas). 

Na figura 16, observa-se a evolução das receitas das três companhias aéreas de 1990 

a 2005. São receitas totais, ou seja, incluem receitas de vôos nacionais e internacionais. Por 

esta figura pode-se notar os efeitos do code-share de 2002 ao início de 2005: apesar da 

redução na participação de mercado ocorreu sensível aumento da receita, fruto da elevação 

das tarifas e da redução de oferta pelas empresas VARIG e TAM. 
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Figura 16: Evolução das Receitas Totais - 1990 a 2005 

 

Fonte: Resumo anuário Exame Maiores e Melhores (1990 – 2005) 
 

 

A figura 17 apresenta as receitas de vôos domésticos da TAM e VARIG no mercado 

nacional no período de 1990 a 2000. Esta figura foca a análise no mercado interno, pois a 

VARIG obtinha cerca de 60% de suas receitas de vôos internacionais, enquanto a TAM 

passa a ter representatividade de receita neste tipo de vôo somente a partir dos anos 2000. 

Os valores da receita nacional da VARIG foram estimados com base em 40% da receita 

total. 

 

0,00

500,00

1.000,00

1.500,00

2.000,00

2.500,00

3.000,00

3.500,00

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Ano

R
ec

ei
ta

 U
S$

 (m
ilh

õ

VARIG TAM GOL



196  

 

Figura 17: Evolução das Receitas Domésticas - 1990 a 2000 

 

Fonte: Resumo anuário Exame Maiores e Melhores (1990 – 2005) 

 

 No entanto, apesar das receitas elevadas no período, a VARIG apresentou resultados 

negativos por mais de quinze anos consecutivo, atingindo quase US$ 1 bilhão em 2001. A 

figura 18 mostra a evolução do resultado das empresas aéreas de 1990 a 2005.  
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Figura 18: Evolução Resultado da Empresas Aéreas - 1990 a 2005 

 

 Fonte: Resumo anuário Exame Maiores e Melhores (1990 – 2005)  

 

6.1 A Formação da Base de Recursos  

Por meio da análise cronológica dos casos, identifica-se que as três empresas, com 

modelos de negócios diferentes, obtiveram sucesso em determinados períodos. Os 

diferentes modelos de negócios fornecem elementos importantes para analisar como estas 

empresas formaram e alteraram sua base de recursos. Cada modelo de negócio é constituído 

por uma base de recursos diferente. 

As bases de recursos das empresas foram desenvolvidas e articuladas para lidar com 

um contexto externo específico. A base de recursos da organização que gera modelo de 

negócios diferentes está de acordo com uma das proposições centrais da Teoria dos 
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Recursos: a posição competitiva de uma empresa é definida pela cesta de recursos únicos 

detidos pela empresa e seus relacionamentos. 

Para analisar a formação e a alteração da base de recursos da organização propõe-se 

um modelo hierárquico. Os recursos são classificados analisados em níveis hierárquicos, de 

acordo com sua relevância estratégica e sua complexidade. O modelo propõe quatro níveis 

e um direcionador central. E os níveis mais elevados são dependentes dos níveis mais 

baixos. O primeiro nível é composto por recursos genéricos: aviões, pessoas, dinheiro, 

combustível, etc. O segundo nível é composto por recursos específicos - rotas, linhas e slots 

- que, no setor aéreo dependem de concessão. O terceiro nível é composto pela combinação 

em grupos, de recursos do primeiro e do segundo nível, e constitui combinação específica 

da empresa. O quarto nível é constituído por recursos que surgem da interrelação dos 

grupos do terceiro nível. E o direcionador central, no centro do modelo, é a competência 

central, baseada na lógica dominante, que coordena e articula todo os níveis de recursos. A 

figura 19 representa o modelo. 

 

Figura 19: Modelo Hierárquico da Base de Recursos e Competências 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Recursos de 1° Nível – Genéricos: aeronaves, pessoas, recursos financeiros, etc. 

Recursos de 2° Nível – Específicos: rotas e slots (concessão)

Recursos de 3° Nível – Específicos da Empresa: Combinações

Recursos de 4° Nível – Específicos da Empresa: Resultantes

Competência Central

Lógica Dominante

Competência Central

Lógica Dominante
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Para entender melhor a formação e alteração da base de recursos e sua relação com 

o contexto ambiental, analisa-se a formação e a alteração da base em cada empresa 

separadamente. 

 

6.1.1 O Contexto e a Base de Recursos do Caso VARIG 

 

6.1.1.1 O Contexto Inicial da Empresa  
 

Na análise cronológica do caso VARIG, identificou-se que a empresa cresceu e 

estabeleceu-se em ambiente caracterizado por forte interferência do Estado no setor aéreo. 

A partir da perspectiva do setor aéreo como elemento de desenvolvimento econômico e de 

integração nacional, o Estado procurou gerar condições propícias ao seu desenvolvimento 

no país. 

Neste ambiente, a relação com o governo, visando obter benefícios com regulação 

ou financeiros, era fundamental à sobrevivência das empresas aéreas. E a VARIG 

conseguiu estabelecer com maestria suas relações com o Governo, o que propiciou à 

empresa crescimento e consolidação como a maior empresa aérea nacional. De Getúlio 

Vargas aos militares, a VARIG sempre foi beneficiada e influiu no direcionamento do 

setor. 

Este relacionamento proporcionou-lhe ambiente estável e protegido. No mercado 

internacional, o governo determinava o valor das tarifas com base nos custos da VARIG. 

Com isso, durante o período de monopólio das rotas internacionais pela VARIG, os 

estrangeiros que vinham ao Brasil pagavam cerca de 50% menos pela tarifa do que os 

brasileiros que viajavam ao exterior. Durante alguns períodos, como no plano Cruzado, 

enquanto as empresas nacionais tiveram tarifas congeladas e custos em dólar que 

acumulavam prejuízos, a VARIG obtinha a maior parte de suas receitas em moeda forte, 

sem que seus resultados financeiros fossem afetados pelo mercado doméstico. 
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Neste contexto, a VARIG desenvolveu sua lógica dominante (Prahalad e Bettis, 

1985) baseada no relacionamento com o governo. O elemento competitivo fundamental a 

ser gerenciado era a sua relação com o Estado. A VARIG criou competências e sistemas 

para isto, inclusive uma estrutura interna baseada em razões políticas, do mesmo jeito que 

se fazia política para fora também se fazia para dentro, a estrutura interna refletiu a externa. 

Sob proteção e salvaguarda do governo, a empresa desenvolveu outros recursos 

estratégicos como desenvolvimento de atendimento e serviço de bordo com qualidade 

reconhecida internacionalmente, sistemas de reserva de passagem sofisticados, bom 

relacionamento com agentes de viagem e uma marca de reputação e prestigio 

internacionais. Sem dúvida, a VARIG desenvolveu outros recursos, além do 

relacionamento com o governo, que possibilitaram que ocupasse a liderança de mercado, 

mas que foram possíveis graças àquele relacionamento. Mesmo depois do fim do 

monopólio e a entrada de novos concorrentes estrangeiros, a VARIG continuou a 

transportar para o exterior cerca de 80% dos brasileiros que viajavam para fora do país, 

marca considerável. A figura 20 (pág. 201) ilustra a base de recursos da VARIG na década 

de 1980 e 1990. 

 

 

 



201  

Figura 20: Modelo Hierárquico da Base de Recursos VARIG 
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6.1.1.2 Alteração Ambiental – Quebra do Monopólio e Desregulamentação 
 

A VARIG se posicionou no mercado com uma base de recursos estratégicos bem 

desenvolvida. No entanto, tais recursos foram construídos sob proteção governamental, o 

contribuiu para a formação de “gorduras” na empresa. Com o final do monopólio dos vôos 

internacionais, a VARIG começou a enfrentar problemas competitivos, não conseguindo 

obter resultados financeiros positivos, como observa-se na figura 18 (p. 197). 

A desregulamentação dos anos 1990 gerou queda nas tarifas internacionais de modo 

que a VARIG, nas novas linhas em que atuava, teve de competir por preços com empresas 

estrangeiras bem estruturadas à época, especialmente com as norte-americanas, 

sobreviventes à consolidação do setor nos EUA, como visto no capítulo 4. 

No cenário doméstico as medidas liberalizantes também trouxeram mudanças. Com 

a privatização da VASP, no início dos anos 1990, Wagner Canhedo aumentou a oferta de 

assentos e reduziu as tarifas, levando o setor à guerra de preços e perda de rentabilidade. E, 

a TAM crescia e ocupava importante espaço no mercado de passageiros a negócio.  

A nova dinâmica competitiva, tanto no mercado externo, como interno, refletiu-se 

primeiramente, nos resultados financeiros da VARIG, e secundariamente, na sua perda 

gradual de mercado. 

A alteração do ambiente externo requeria da empresa maior competitividade com 

ganhos de eficiência operacional e redução de custos, porém a VARIG mostrou-se incapaz 

de readequar sua base de recursos para conseguir estes ganhos. 

A visão da VARIG como uma “grande família”, cultivada desde sua fundação, 

gerou problemas para admitir que seria necessário cortar mais de um terço de sua força de 

trabalho para sobreviver, e que a glória do passado deixaria de ser real. As medidas que 

empresa adotava eram supérfluas e restritas aos recursos do primeiro e do segundo nível do 

modelo, como por exemplo, a nova identidade visual das aeronaves, a redução de algumas 

linhas, a troca de algumas aeronaves. Não se  alterou a combinação geral e redefinindo a 

operação com impactos nos recursos de terceiro e quarto nível. 
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A lógica dominante, direcionando as competências ao relacionamento político 

interno e externo, sustentada e reforçada por fundação dirigida por seus funcionários de 

carreira, não permitiam mudanças fundamentais, com a empresa não indo além de algumas 

alterações táticas de curto prazo. A ação política reforçou e foi reforçada pela lógica 

dominante da organização. Os presidentes que tentaram alterar o status quo caíram por 

grangear “inimigos” entre aqueles que sempre prosperaram internamente graças à 

salvaguarda do Estado. A dificuldade de cortar áreas e reestruturar a empresa residia no 

corte de antigos colegas que haviam colaborado na construção da grande VARIG.  

Com o passar do tempo, aumentava-se o gap entre as competências necessárias face 

à competitividade do ambiente – por exemplo, gestão dos custos e gerenciamento da receita 

– e as competências detidas pela VARIG.  

A transformação organizacional exigia reorientação estratégica e nova base de 

recursos que a VARIG não possuía. E a empresa também foi incapaz de alterar a base de 

recursos que possuía. Com isto, à medida em que não era competitiva, a empresa foi 

encolhendo. Ao invés de reestruturar-se, a empresa cortava rotas, devolvia aviões e demitia 

funcionários. A evolução do número de funcionários da empresa encontra-se na figura 21. 

 

Figura 21: Evolução do número de funcionários da VARIG - 1990 a 2005 

Fonte: Resumo anuário Exame Maiores e Melhores (1990 – 2005) 
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Nota-se que a redução no número de funcionários foi proporcional e simultânea à 

perda de participação de mercado, apresentada na figura 15 (p. 194). Ou seja, a VARIG 

encolhia enquanto perdia mercado e, no momento em que estava altamente endividada e 

necessitando fluxo de caixa elevado e positivo, a empresa perdia receita. Aos invés de se 

estruturar, encolhia com o mesmo modelo. 

 

6.1.1.3 Nova Alteração Ambiental – Câmbio e Petróleo  
 

Como mostrado no capítulo 4, o ambiente sofreu duas fortes alterações a partir de 

1999 - cambio e aumento do preço do querosene aeronáutico -, principais componentes dos 

custos. Mais do que antes, a alteração do custo através de modificações no modelo de 

negócio passou a ser fundamental, porém a VARIG, mais uma vez, falhou em readequar a 

sua base de recursos. 

Com o forte incremento dos custos as empresas aéreas precisavam ganhar 

eficiência, mas a VARIG mais uma vez recorreu ao governo como forma de tentar resolver 

seus problemas. 

Em 2003, a VARIG buscou aproximar-se do governo para conseguir solução para 

sua crise. Para isto, a Fundação Ruben Berta nomeou para seu conselho de administração 

três pessoas ligadas diretamente ao Partido dos Trabalhadores. Nesta mesma época assumiu 

a presidência do Conselho um funcionário de carreira da VARIG, Gilberto Carlos Rigoni 

(FSP, 12 abr. 2003). Decorrida apenas uma semana destas alterações na Fundação, Manoel 

Guedes, presidente da VARIG, pediu demissão devido a conflitos com o novo presidente e 

saiu atirando contra o que denominou "cutização" do Conselho da Fundação. 

De certa forma, a empresa encontrou ressonância no governo que, mesmo sem 

aportar recursos diretamente, permitiu o acordo operacional com a TAM. Porém, para a 

VARIG, houve somente prolongamento e agravamento da situação. Com o final do 

compartilhamento, ao contrário da TAM, a VARIG continuava apresentando os mesmos 



205  

problemas de custos elevados e de ineficiência. A figura 22 mostra a evolução do custo 

operacional por assento por km do setor de 2000 a 2005: 

Figura 22: Evolução do Custo Operacional /assento/Km  - 2000 a 2005 

Fonte: Resumo de dados do DAC  - Dados Econômicos Trimestrais - 2000 a 2005 

 

A VARIG não conseguiu reposicionar-se em relação à Gol e à TAM, tendo sido 

incapaz de reverter sua situação de custos. Com seu encolhimento e seus problemas, a 

empresa começou a dar descontos para manter a ocupação de seus vôos. Passou a ter os 

custos operacionais mais altos e as receitas mais baixas do mercado. A figura 23 mostra a 

queda na receita por passageiro por km, como resultado de tarifa mais baixa. 

Figura 23: Evolução da Receita / Passageiro/Km  - 2000 a 2005 

Fonte: Resumo de dados do DAC  - Dados Econômicos Trimestrais - 2000 a 2005 
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Com custo maior por assento por km do que o das outras empresas, receita por 

passageiro por Km menor do que a das outras empresas, altamente endividada, a VARIG 

começou a comprometer sua operação e a perder recursos genéricos de primeiro nível, 

como as aeronaves -  devolvidas ou arrestadas por credores -, falta de recursos financeiros 

para honrar compromissos, deixando de utilizar recursos de segundo nível como rotas e 

slots, o que gerou degradação nos grupos de recursos de terceiro nível e desaparecimento 

dos recursos de quarto nível. Com isto, a empresa perdeu mercado e lentamente foi 

deixando operar. Houve a erosão dos recursos estratégicos da organização. 

Em 2005, Carlos Luiz Martins, presidente da VARIG, fez declarações a imprensa 

que demonstravam que a lógica dominante e sua competência central não tinha mudado. A 

VARIG desejava um pacote de ajuda para não cortar rotas de baixa rentabilidade 

econômica e assim deixar de contribuir com o país. Veja as declarações:  

 

“Se essas dificuldades continuarem, a VARIG vai ter de se 
adaptar. Vai ter de emagrecer e deixar de atender 
comunidades que precisam dos aviões” (FSP, 06 jan, 2005) 
“Voamos algumas rotas por patriotismo” (FSP, 06 jan, 
2005). 

 
 “O governo diz que quer resolver o problema da aviação, 
mas não faz nada” (FSP, 6 mai. 2005). 
 
“A VARIG virou a Geni brasileira, todo mundo joga pedra” 
(FSP, 6 mai. 2005). 

 

 

Impressionante é que, após mais de quinze anos consecutivos de prejuízos, a 

VARIG, em 2005, fala em ter “de emagrecer” e continua a pressionar o governo para que 

salve a empresa. Sem fazer a lição de casa durante o período de vigor do code-share, como 

fez a TAM. 

Durante muito tempo a VARIG foi uma empresa admirada dentro e fora do país 

devido à qualidade dos serviços prestados aos passageiros, porém, apesar da entrada da 
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TAM e da Gol e das alterações no ambiente, a alta gerencia não foi capaz de alterar as 

práticas organizacionais e melhorar a produtividade da empresa. A VARIG manteve 

práticas ineficientes enquanto os concorrentes ganharam terreno. O principal problema 

relaciona-se à incapacidade de mudança organizacional e à demasiada expectativa de 

salvação pela mão governamental. Seu grande desafio foi a alteração de sua base de 

recursos. O passado de sucesso fortaleceu a lógica dominante e a competência centrais, 

levando a empresa a reforçar os mesmo recursos que a haviam impulsionado no passado. O 

ambiente alterou-se e a VARIG, não.  

Em 2005, a VARIG era uma empresa burocrática, com processos de trabalho 

inadequados, inchada, sem estratégia corporativa definida, sem visão de longo prazo, e 

extremamente centralizadora. A operação da empresa e sua base de recursos e de 

competências não era compatível com as necessidades econômicas e financeiras de uma 

companhia aérea em competição global. 

Em 2006, a VARIG “morreu” agonizando, pedindo auxílio ao governo, e parecendo 

acreditar-se vitima dos acontecimentos. 

 

6.1.2 O Contexto e a Base de Recursos do Caso TAM 

 

6.1.2.1 O Contexto Inicial da Empresa  
 

Como apontado na cronologia analítica, quando a TAM entrou no mercado de 

aviação regional seu primeiro grande desafio foi fazer o passageiro trocar o carro pelo 

avião. Para isto foi preciso desenvolver serviços que agradassem os passageiros e gerar 

confiabilidade nos vôos. Por outro lado, era preciso controlar os custos, pois, com a tarifa 

determinada pelo governo a empresa somente conseguiria melhorar sua rentabilidade 

gerindo e reduzindo os custos, e aumentando a ocupação média de suas aeronaves. 
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A TAM desenvolveu sua lógica dominante baseada no negócio inicial, centrado no 

atendimento e no serviço ao passageiro, e com controle operacional. Suas competências 

centrais e lógica dominante foram formadas, nesta época, na articulação dos recursos para 

atender a necessidade ambiental. 

Como já foi visto, a competição entre as empresas aéreas ocorre por diversas 

formas: valores tarifários, qualidade dos serviços prestados, programas de fidelidade, 

propaganda e promoções. No entanto, no Brasil, na década de 1980, as tarifas eram 

definidas pelo DAC e, portanto, não existia competição por preço. A principal forma de 

competição era a qualidade do serviço, a freqüência de vôos e a malha operada, estas 

últimas, também concedidas pelo DAC, visando evitar “competição predadora” entre as 

empresas. 

No início da década de 1990, a TAM já possuía uma base de recursos voltada para o 

serviço de qualidade e com razoável controle dos custos, ou seja, tinha a priori condições 

de atender às novas demandas ambientais. Com a liberalização, a TAM teve liberdade para 

fortalecer sua base de recursos e competências. Com a estabilidade econômica e a paridade 

do real ao dólar os custos das empresas eram adequados às suas tarifas e havia espaço para 

diferenciar os serviços. Neste mesmo período, as empresas aéreas passaram a atender de 

forma diferenciada o mercado executivo. A TAM largou na frente e, em 2001 tornou-se 

líder no mercado nacional, com fortes ganhos de participação de mercado (figura15,p.194) 

e boa rentabilidade média, especialmente em comparação à média do setor na década de 

1990. A figura 24 ilustra a base de recursos da TAM na década de 1990. 
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Figura 24: Base de Recursos TAM – Década de 1990 
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6.1.2.2 Alteração Ambiental – Câmbio e Petróleo  
 

Assim como o choque cambial e o aumento nos custos de combustível impactaram 

a VARIG, também impactaram a TAM. A diferença consistiu na reação de cada uma delas 

diante das novas necessidades. 

Para a TAM, a morte de seu fundador, o comandante Rolim representou um trauma 

organizacional que, entretanto, pode ter facilitado alterar a lógica dominante e as 

competências centrais da empresa, contribuindo para seu reposicionamento de mercado por 

meio de alteração de sua base de recursos. Com a morte de Rolim, não havia mais a figura 

que, pela força do exemplo impulsionava, a empresa na direção da diferenciação e da 

qualidade do serviço ao passageiro. E mais, abriu-se espaço para novas lideranças. 

Para reduzir os custos, em 2003 a TAM efetuou code-share com a VARIG, 

suspendeu rotas internacionais deficitárias, bem como rotas nacionais de baixa ocupação, 

reduziu sua força de trabalho em cerca de 6%, devolveu 21 Fokker-100 e acrescentou 8 

Airbus, cujo custo de manutenção era inferior. 

As mudanças internas foram difíceis. Havia grupos internos que acreditavam em 

soluções diferentes para os problemas atravessados pela empresa. De um lado estavam os 

defensores da qualidade do serviço, como sempre pregou Rolim e, de outro os que 

pregavam reposicionamento da empresa, reduzindo custos e simplificando serviços, de 

acordo com a nova dinâmica competitiva. Inicialmente, estes grupos eram intransigentes 

em suas soluções e houve choques internos, a ponto de Marco Antônio Bologna, que 

defendia o reposicionamento da empresa, deixar o cargo de vice-presidente financeiro. 

Tratava-se de executivo com vivência externa e com perfil financeiro. Alguns meses 

depois, em dezembro de 2003, o executivo retornou à TAM como presidente, em 

substituição a Daniel Mandelli, cunhado de Rolim e, desta vez, com a missão de 

reposicionar a companhia. 
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Com redução de custos, de ganhos de produtividade e corte nos serviços, a TAM 

reposicionou-se. Esse processo durou cerca de quatro anos e, em 2006, ainda continua em 

andamento. Para o presidente Bologna a TAM foi “desrolinizada”. 

Com a melhora do fluxo de caixa proporcionada pelo code-share com a VARIG, a 

TAM aproveitou para redesenhar sua malha aérea, continuou a renovação da frota para 

aumentar a eficiência, e reestruturou-se para reduzir custos e tornar-se competitiva em 

termos de preço. Em 2003 reduziu novamente em cerca de 12% a força de trabalho e 

simplificou serviços de bordo, cortando bebidas importadas e refeições. 

Além disso, a TAM instalou totens para check-in automático nos principais 

aeroportos, implantou check-in pela internet, aumentou o volume de venda direta via 

internet, aumentou o tempo de vôo de suas aeronaves de cerca de 7,5 horas/dia para 9 

horas/dia. E, a partir de 2006, a empresa tem planos para fazer a renovação interna do 

visual das aeronaves e, com isto, empregar materiais de mais fácil limpeza e, sobretudo, 

inserir mais uma fileira de poltronas, ou seja, seis assentos por aeronave. Com esta última 

medida, a empresa ganhará, por ano, cerca de 17.500 novos assentos por aeronave (6 

assentos, 8 trechos em média, 365 dias por ano). A figura 25 ilustra a redução de custo 

operacional por assento por Km, tomando-se a Gol como base 100. 
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Figura 25: Evolução do Custo/KM por Assento 2000 – 2005 (Gol Base 100)  

Fonte: Resumo de dados do DAC  - Dados Econômicos Trimestrais - 2000 a 2005 

 

Outro ponto que mostra o reposicionamento da empresa é o inicio de promoções e 

de redução sistemática de tarifas. Tanto que a receita por passageiro por km da TAM 

tornou-se inferior à da GOL em 2005. Veja a figura 26. 

 

Figura 26: Evolução da Receita por Passageiro  por Km  2000 – 2005  

Fonte: Resumo de dados do DAC  - Dados Econômicos Trimestrais - 2000 a 2005 
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O gráfico contido na figura 26 mostra evolução importante: em 2005, a Varig, 

passando a cobrar a menor tarifa média, graças à qualidade de seu serviço torna-se 

competitiva com as outras empresas somente em virtude de tarifas mais baixas. E a TAM, 

passando a ter tarifa média inferior à da Gol, passou a brigar por preço. No entanto é 

preciso olhar com cautela estes dados, pois, o fato da Gol possuir maior tarifa média 

relaciona-se à sua capacidade de precificação, como será abordado à frente. 

Com estas alterações, as bases de recursos da TAM tornaram-se semelhantes às da 

Gol. As diferenças situam-se em alguns recursos da TAM para atender o publico executivo, 

com check-in  mais rápido nos principais aeroportos, programas de milhagem e maior 

cobertura. A TAM conseguiu alterar sua lógica dominante e competência central, bem 

como as combinações de recursos nos terceiro e quarto níveis, ficando com uma base de 

recursos similar à da Gol.  

 

6.1.3 O Contexto e a Base de Recursos do Caso GOL 

 

6.1.3.1 O Contexto Inicial da Empresa  
 

 
Como visto, o fenômeno low-cost, low-fare foi uma tendência mundial no mercado 

de aviação, impulsionado pelo aumento nos custos de combustível e pela comercialização 

de passagens diretas ao usuário pela internet. No Brasil, acrescentaram-se os choques 

cambiais de 1999 e de 2001.  

A entrada da Gol ocorreu em fase na qual as empresas nacionais estavam debilitadas 

financeiramente pela guerra de preços do final da década de 1990 e pelo choque cambial. A 

crise do mercado aéreo brasileiro possibilitou à Gol encontrar recursos específicos, 

disponíveis no mercado, como equipe técnica capacitada, pilotos com boa formação e 

muitas horas de vôo, disponibilidade de aviões Boeings novos (contrato TAM com Airbus). 
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E os salários de contratação foram inferiores à média de mercado devido ao alto 

desemprego de profissionais especializadas no setor. 

Como apresentado na cronologia analítica, as aeronaves adquiridas eram da nova 

geração da Boeing, os  737 – 700 e 800 Next Generation, que possuim como vantagem nas 

rotas curtas operadas pela GOL maior velocidade e menor consumo de combustível do que 

aeronaves similares da Airbus. Além disso, tratava-se de aparelhos de fácil manutenção. 

Em 2005, a Gol negociou com a Boeing lote de aeronaves com características especiais 

para a empresa, com fuselagem estendida e capacidade para transportar 187 passageiros, 

em comparação às aeronaves da concorrência, com 100 a 136 lugares. E as novas aeronaves 

da Gol foram homologadas para pousar em Santos Dumont, aeroporto com pista curta, 

porém cujas rotas apresentam as maiores taxa de ocupação das aeronaves. A figura 27 

ilustra a base de recursos da empresa. 
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Figura 27: Base de Recursos da GOL 
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Como apontado na cronologia analítica, na Gol as rotas e os serviços sofreram 

grandes alterações, dentre as quais a simplificação do serviço de bordo, gerando economias 

para a empresa, além de ganhos indiretos. 

A utilização da internet para venda de passagens, possibilitando alteração do 

modelo comercial, com eliminação das comissões para agentes de viagem e redução do 

custo de call center, representou grande ganho de custo para a empresa. 

A lógica dominante foi influenciada pela origem do grupo - setor de transporte 

municipal e rodoviário -, no qual os fatores críticos são a eficiência na operação e o 

controle de custos. Esta lógica dominante suporta  às competências de gestão de baixo 

custo e eficiência operacional, orientou todas as atividades da empresa. Veja o depoimento 

de um executivo da Gol, entrevistado: 

 

“A Gol ter nascido de um grupo de transporte rodoviário, 
onde a preocupação com custo é muito grande, influencia a 
gestão da empresa. Embora os dois negócios não tenham 
nenhuma sinergia, a cultura do transporte rodoviário é de 
absoluta contenção de custos. A governança da empresa 
ficou muito treinada e atenta em relação a custo, isto é muito 
diferente da VARIG e da TAM”(Binder, 2003a). 

 

 

Esta lógica dominante e esta competência central atendem às necessidades do 

ambiente externo e geram vantagem competitiva para a empresa. A lógica dominante, 

aprendida no negócio central (transporte terrestre), determinou a priorização na alocação de 

recursos pela alta direção da Gol. 

Os recursos de quarto nível da empresa são os que sustentam sua vantagem 

competitiva. Trata-se de recursos oriundos das diversas interações entre os recursos da 

empresa.  

A análise das atividades de terceiro nível da base de recursos revela importantes 

articulações geradoras de vantagem competitiva e definem os recursos de quarto nível. 
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Isoladamente estes recursos podem ser copiados, porém a vantagem surge da articulação 

entre grupos: frota padrão, forma comercial, serviços limitados e rotas otimizadas, 

orientadas pela competência central. É o todo e a consistência da base que determinam sua 

vantagem refletida no melhor resultado do setor, como revelou a figura 18 (p.197) 

Se outra empresa decidir simplificar o serviço de bordo, alterar o serviço de 

embarque e tentar experiência com o esquema das passagens, isso tudo isoladamente, terá 

dificuldades para copiar a estratégia da Gol. Copiar o modelo da Gol implica copiar o todo 

da base, como vem fazendo a TAM. A VASP tentou atacar os custos por meio de cópia de 

algumas características isoladas da Gol, e o que conseguiu foi uma posição debilitada em 

que não conseguiu, segundo o modelo adotado neste estudo, nem obter vantagem em 

custos, nem em diferenciação. Por exemplo, em 2002, VARIG e  TAM implementaram 

serviço telefônico 0300, no qual o consumidor paga pela ligação, e enfrentaram resistências 

dos passageiros. Esta medida não melhorou sua vantagem de custo relativo e, ao mesmo 

tempo, diminuiu sua posição no mercado executivo. Veja a seguinte passagem da entrevista 

com um executivo da Gol: 

   

“Custo baixo é decorrência de uma série de fatores... No 
primeiro semestre (2002) as concorrentes tentaram equiparar 
os preços da Gol e tiveram grandes prejuízos. Você pode ter 
tarifa baixa se tem custos baixos, senão é suicídio.  Tomaram 
grandes prejuízos e talvez tenha sido a gota d’água da 
VARIG.”( Binder, 2003a) 

 

 

Com a crise da VARIG, a Gol expandiu sua participação no mercado (figura 15, p. 

194). E esta expansão tem levado ao aumento de seus custos (figura 25, p. 212) e à 

diminuição da diferença com outras empresas no mercado (figura 22, p. 205). O aumento 

de custos vem ocorrendo pelo aumento da malha operação, pois, quando se operam muitos 

destinos, há elevação do custo médio. Por exemplo, a operação de uma linha para Joinville, 

Santa Catarina, com um único vôo diário, exige equipe de terra para apoiar este vôo, 
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implicando baixa produtividade desses profissionais. Outro fator responsável pelo aumento 

do custo foi a alta do combustível. A diminuição da diferença de custo em à relação à TAM 

está relacionada ao forte programa de redução de custo e ganho de eficiência que esta 

empresa vem implementando.  

 

6.1.4 Casos – Linhas Gerais  

 

Pelo observado na análise dos três casos: (a) a base de recursos é desenvolvida por 

processos ambíguos, baseados na lógica dominante e na competência central da 

organização, (b) em combinações complexas no âmbito do modelo proposto, e (c) seu valor 

está relacionado ao ambiente externo que se altera ao longo do tempo. 

 

6.1.4.1 Logica Dominante e Competência Central Como Direcionador  
 

A capacidade de coordenação dos recursos, visando formar ou alterar sua base, é 

desenvolvida de acordo com a lógica dominante da organização. No primeiro momento, 

quando a empresa começa a operar, há exigências de aquisição, de coordenação e de 

controle dos recursos para atender às necessidades ambientais - como a demanda -, de 

acordo com os recursos disponíveis, as característica da oportunidade de mercado e os 

espaços deixados pela ineficiência de outras empresas. Foi assim que as três empresas 

analisadas estabeleceram-se no mercado. 

Num segundo momento, com a estabilidade e a consolidação da empresa, a lógica 

dominante e as competências centrais se fortalecem e definem a utilização dos recursos da 

organização. Nesta ocasião, o direcionamento pode ser transferido das necessidades 

ambientais para as necessidades internas, rotinizadas pelos padrões organizacionais. 

Nestas circunstâncias, a lógica dominante pode gerar percepção distorcida do 

ambiente, como oorreu no caso VARIG, durante mais de quinze anos. E, no caso TAM, no 

início dos anos 2000. Por parte das empresas, parece haver negação das mudanças que 
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ocorrem no ambiente, como apontam as afirmações dos presidentes da VARIG e da TAM 

que a Gol estava fadada a quebrar. 

Assim como no caso da VARIG , na TAM também parecia haver forte relação 

emocional com os princípios e valores da empresa que enraizavam as competências 

centrais. Defensores da lógica dominante e das competências centrais que levaram as 

empresas ao topo do mercado foram os mesmos que impediram ou dificultaram seu 

reposicionamento no mercado, configurando, de certa forma, um paradoxo. 

 

6.1.4.2 Base de Recursos: Combinação e Complexidade  
 

Pelos casos, identifica-se que a base de recursos é desenvolvida e especializa-se 

para lidar com determinados padrões externos. Este desenvolvimento, como apresentado no 

modelo de análise, ocorre em níveis hierárquicos de recursos, através de combinações entre 

esses diversos níveis, e que configuram o funcionamento da base e, por conseguinte, da 

organização. 

Muitas vezes, análises realizadas isoladamente no nível mais baixo de recursos, o 

primeiro nível, levam a alterações restritas a este nível, o que não gera mudanças 

significativas na operação e no funcionamento das rotinas da empresa. As mudanças da 

VARIG, na maioria das vezes, restringiram-se a este nível. 

 

Os julgamentos de Ozires Silva e do comandante Rolim, sobre a impossibilidade da 

Gol ter sucesso no mercado, refletem as dificuldades de compreensão da complexidade da 

articulação e da formação da base de recursos. Os dois eram executivos muito experientes e 

ligados à história da aviação no Brasil. Provavelmente, com base no modelo tradicional da 

base de recursos do setor e de suas organizações, bem como em sua experiência pregressa, 

ambos consideraram impróprio o modelo da Gol. No entanto, a Gol trouxe uma nova 

combinação na base de recursos que quebrou a ortodoxia presente no setor aéreo brasileiro. 
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A alteração da base exige coordenação e alteração das competências 

organizacionais, o que interfere no “funcionamento normal” da organização. O terceiro e 

quarto níveis do modelo apresentado não são alterados sem a alteração da competência 

central e da lógica dominante da organização. 

A combinação e a articulação dos recursos da base geram os recursos considerados 

invisíveis (Itami, 1987), gerados por ambigüidade causal e complexidade social (Reed e 

Defillippi, 1990; Barney, 1996). A ambigüidade causal é dada por meio do relacionamento 

de diversos níveis de recursos, ou seja, resultantes da interação de outros recursos e 

atividades e, portanto, não diretamente copiáveis (Lippman e Rumelt, 1992; Rumelt, 1997). 

 

6.1.4.3 Ambiente Externo e Valor do Recurso  
 

Como foi exposto nos casos, mudanças no ambiente externo geram necessidade de 

mudanças nas organizações. Bases de recursos que foram valiosas no passado, como as da 

VARIG nos anos 1970 e 1980, ou as da TAM na década de 1990, perderam seu valor em 

função das mudanças no ambiente que geraram novas dinâmicas competitivas. 

Nesta seção, ao invés de aprofundar a exploração das mudanças do ambiente e da 

necessidade de readequação da base, procura-se exemplificar, por meio de dois recursos, a 

perda de valor e o surgimento da capacidade de precificação em função de nova demanda 

externa. Para ilustrar a perda de valor, serão utilizados os investimentos em tecnologia de 

informação da VARIG. E, para ilustrar o surgimento de nova capacidade, será analisada a 

precificação como recurso estratégico.  

Como apresentado na cronologia do caso VARIG, a empresa realizou elevados 

investimentos no desenvolvimento de sistema proprietário para a comercialização de 

passagens. Ter um sistema proprietário significava ter um recurso único capaz de alavancar 

as vendas das empresas aéreas, na medida em que facilitava o acesso e o trabalho dos 

agentes de viagens.  
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Num segundo momento, este investimento da VARIG perdeu valor, quando a 

empresa teve de aderir ao Sistema Amadeus, devido à necessidade de possuir sistema 

comum com companhias internacionais. Mesmo assim, a adesão ao Sistema Amadeus era 

um recurso estratégico, uma vez que ocorreu no âmbito de acordos operacionais, no caso, 

integração à Star Allaince. 

Já no final da década de 1990, a internet possibilitou a comercialização de 

passagens diretamente com o consumidor e a um custo de desenvolvimento inferior aos 

sistemas proprietários de reserva. Se em determinado momento o sistema proprietário foi 

um recurso estratégico, a alteração ambiental tecnológica tornou-o obsoleto. 

A desregulamentação dos anos 1990 possibilitou a prática da discriminação de 

preços, a partir da segmentação do mercado de passageiros - a negócios e de turistas. 

Para passageiros viajando a negócios, leva-se em consideração os horários dos vôos, 

duração (escalas e conexões) e preço. Com relação aos turistas, mais sensíveis a preços, 

procurou-se agregar novos passageiros a demanda. Porém, todo este processo exigiu novas 

competências das empresas aéreas, pois, gerenciar as receitas, como visto no capítulo 4, 

envolve riscos. 

No mercado brasileiro, a Gol foi a primeira empresa a implementar discriminação 

agressiva de preço, inclusive com promoção de viagens a R$1,00, em 2004, ou a R$50,00, 

em 2005. Estas promoções consistiam em reduzir a tarifa visando ocupar assentos vazios. A 

ocupação média de 60% significa que, de cada cem assentos, em média 40 permanecem 

vazios. Com a discriminação de preços a empresa procurou preencher estes assentos. A 

empresa vendia um trecho com tarifa muito baixa e a volta, com tarifa normal. O principal 

ponto é gerenciar o processo de venda de modo a evitar a erosão. Ou seja, que um 

passageiro que viajaria com tarifa normal passasse a viajar com tarifa promocional. Para 

isto, é preciso conhecer o perfil da rota, acompanhar a concorrência e criar barreiras, como 

vendas realizadas aos sábados e domingos, restritas a determinados trechos.  

O gerenciamento ativo da receita, através de precificação correta para determinados 

perfis, explica o fato da Gol ter apresentado, em 2005, a maior receita média por assento 
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por km, conforme revelou a figura 26 (p. 212). Segundo especialistas e executivos da Gol, 

isto tem aumentado a taxa de ocupação dos aviões e a demanda. E que a tendência é, no 

futuro, romper a relação histórica entre aumento do PIB e crescimento da demanda. 

A partir de 2005, a TAM também se reposicionou e passou a gerenciar ativamente a 

discriminação de preços, lançando promoções e reduzindo o preço de suas tarifas.  

 

6.2 As  Janelas de Oportunidade 

 
Analisando-se a entrada e o crescimento das novas empresas no mercado aéreo 

nacional, pode-se observar que ocorreram a partir de alterações no ambiente externo. A 

entrada e o crescimento da TAM ocorreu após a quebra do monopólio internacional da 

VARIG e o processo de liberalização do início da década de 1990. E a entrada e 

crescimento da Gol, após o choque cambial e o aumento dos custos, especialmente do 

querosene. 

Estas seriam as popularmente denominadas janelas de oportunidade. No entanto, 

não se encontrou na literatura acadêmica17 as características de abertura destas janelas. A 

partir dos casos, dos conceitos de comprometimento (Ghemawat, 1991), da base de 

recursos e de alterações no ambiente elabora-se a explicação do surgimento destas janelas. 

 

                                                 
17 Em pesquisas com a palavra-chave no Proquest e Jstor.  
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Figura 28: Janela de Oportunidade 

 

 

A janela de oportunidade 1, apresentada na figura 28, mostra a entrada e crescimento 

da TAM no mercado aéreo nacional. O ambiente externo caracterizava-se por 

desregulamentação e por forte disputa no mercado doméstico entre as grandes empresas 

nacionais, especialmente, pela atuação agressiva da VASP pós-privatização (aumento da 

oferta de assentos e redução de tarifas até o limite permitido). A VARIG estava focada no 

mercado externo e, com a quebra de seu monopólio, VASP e Transbrasil passaram a perder 

dinheiro na operação internacional. A TAM operava na ponte-aérea com o serviço de 

“primeira classe” e já possuía base de recursos capaz de atender à crescente demanda do 

público executivo por serviços diferenciados. 

A janela 1 se abriu por quatro fatores: (a) alteração do ambiente externo, (b) 

comprometimento das grandes com o mercado internacional e a disputa regional entre elas, 

(c) base de recursos direcionada para a atuação no mercado nacional amplo e no 

internacional e (d) lógica dominante e competência central voltada para a relação com o 
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governo. E a TAM tinha uma base de recursos capaz de aproveitar esta janela de 

oportunidade.  

A possibilidade de crescimento da TAM deveu-se ao imobilismo das empresas 

VARIG, TRANSBRASIL e VASP, determinado pelo comprometimento das respectivas 

bases de recursos com as estratégias vigentes. 

A janela de oportunidade 2, mostrada na figura 28, permitiu a entrada da Gol no 

mercado aéreo nacional. A janela 2 se abriu com X fatores: (a) o ambiente externo era 

caracterizado por forte pressão nos custos, (b) o mercado possuía recursos capacitados 

disponíveis e (c) as grandes empresas nacionais estavam com problemas financeiros 

advindos de má gestão, guerra de preços, e choque cambial, (d) a VARIG estava 

comprometida com o mercado internacional e o mercado executivo, e (e) a TAM estava 

comprometida com a entrada em operação no mercado internacional e com o público 

executivo no mercado doméstico.  

A Gol, por sua vez, possuía recursos internos do grupo Áurea e podia captar 

facilmente recursos estratégicos no mercado. Além disso, já havia modelos de operação de 

baixo custo bem sucedidas internacionalmente. 

A janela de oportunidade 2 abriu-se pela alteração do ambiente externo e pelos 

comprometimentos da VARIG e TAM descritos no parágrafo precedente. No caso da 

TAM, seu comprometimento com a própria estratégia, inicialmente manteve-a presa à sua 

base de recursos original. Apenas num segundo momento a empresa procurou alterar sua 

base, tendo obtido êxito nesta alteração, iniciada em 2001. Esta alteração, porém ainda não 

foi completada até o momento atual (2006). Isto porque a alteração se processou 

lentamente, em virtude do comprometimento anterior da base de recursos da companhia.  

A entrada e o crescimento da Gol, em parte, foi favorecido pelo imobilismo inicial da 

TAM e da VARIG.  

O comprometimento da lógica dominante e da base de recursos geram imobilismo 

na ação da empresa. O comprometimento gera persistência na forma de atuação da empresa 

e, portanto, de sua estratégia. Então, quando ocorre uma mudança ambiental que requer de 
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nova base de recursos, abre-se uma janela de oportunidade. A velocidade e a complexidade 

da mudança ambiental podem gerar vantagem competitiva significativa e espaços no 

mercado, que podem ser ocupados por outras empresas, o que por sua vez, bloqueia a 

entrada de outras empresas ou o reposicionamento das empresas existentes.  

Nas duas janelas, as empresas que dominavam o mercado, devido ao 

comprometimento de sua base de recursos, não conseguiram identificar ou responder 

prontamente às alterações do ambiente propiciando a entrada de um novo competidor. 

Esta conceituação proposta para a análise de uma janela de oportunidade através da 

alteração ambiental e do comprometimento da base de recursos que, em alguns casos, não 

permite a readequação das empresas do mercado a esta nova oportunidade, nos ajuda a 

responder a uma das questões centrais da RBV: porque as empresas são diferentes? São 

diferentes porque as condições ambientais de entrada, a capacidade de articular recursos 

para entrar no mercado e a capacidade de reação das empresas são diferentes gerando 

combinações diferentes de recursos. A entrada das duas empresas no mercado aéreo suporta 

esta análise. E, portanto, que a formação e alteração da base de recursos é influenciada pelo 

ambiente. 
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7 COSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Este foi o primeiro estudo longitudinal comparativo sobre estratégia empresarial no 

setor aéreo brasileiro, no qual observou-se empiricamente como o ambiente influencia a 

base de recursos objetivando cobrir as lacunas, teórica e empírica, existentes. O problema 

central abordado foi o entendimento do relacionamento entre a base de recursos e 

competências de uma empresa aérea e a mudança do ambiente externo. 

O ambiente externo alterou-se, especialmente em dois momentos: o primeiro, com a 

desregulamentação da década de 1990; e o segundo, com o choque cambial de 1999 e o 

aumento dos custos. As empresas tradicionais (VARIG, VASP e Transbrasil) declinaram 

pela incapacidade dos gestores em lidar com as mudanças, alterando a base de recursos para 

responder às novas realidades competitivas. Diversamente, a TAM e a Gol utilizaram as 

mudanças para articular base de recursos para crescer e se consolidar no mercado. 

A transformação do setor aéreo exigiu a mudança na lógica dominante das empresas 

(Prahalad e Bettis, 1986), forçando os gerentes a realinhar as competências centrais e a base 

de recursos. A VARIG não conseguiu alterar sua lógica enquanto a TAM parece ter tido 

sucesso nesta empreitada. 

Os resultados estão de acordo - e ilustram empiricamente - as proposições teóricas 

sobre a formação da base de recursos da organização, revistas no capítulo dois 

(Wernerfelt,1984; Rumelt; 1997; Barney, 1986; Dierickx e Cool, 1989, Prahalad e Hamel; 

1990; Grant, 1991; Amit e Schoemaker, 1993; Black e Boal, 1994 e Helfat e Peteraf, 2003).  

Mas os resultados não se restringem a estas comprovações e ilustrações. Este estudo 

traz algumas outras contribuições, dentre as quais (1) reforço à necessidade da avaliação 

dos recursos em função do ambiente; (2) importância da dinâmica evolutiva como 

direcionadora da formação e alteração da base de recursos, (3) a complexidade do recursos 

através da combinação em uma base de forma hierárquica, (4) a inclusão do conceito de 

comprometimento estratégico para a evolução da base de recursos, (5) a caracterização da 
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janela de oportunidade através de alterações ambientais, comprometimento e da base de 

recursos, e (6) de certa forma faz uma crítica e impõe limites a estudos empíricos da RBV 

realizados por meio de corte transversal, em curto período de tempo e observando a 

organização de dentro para fora. 

A pesquisa apontou que o ambiente e sua evolução são importantes ao entendimento 

da formação e da evolução da base de recursos da organização. A base de recursos de uma 

organização é resultado de sua relação com o ambiente e de sua história. A análise 

cronológica do setor aéreo mostrou que a história de sua evolução não se restringe a retratos 

de eventos passados, mas que o passado é capaz de moldar as ações da empresa. E o 

conceito de comprometimento (Ghemawat, 1991) auxilia o entendimento e o 

aprofundamento da RBV nos marcos de uma análise longitudinal.  

No mercado aéreo brasileiro, a alteração no ambiente externo alterou a dinâmica 

competitiva do setor, que não foi acompanhada pelas empresas tradicionais, como se o 

passado destas organizações estive moldando seu futuro.  

Se, face as novas demandas ambientais, a base de recursos e competências de uma 

empresa para lidar com determinadas características do ambiente não for alterada, a 

organização sofre perda de performance competitiva, o que possibilita o surgimento de 

novas empresas, que passam a ocupar espaço no mercado. Assim, descompasso entre as 

mudanças e a capacidade de ajuste da base de recursos constitui fator chave para explicar a 

perda de competitividade das empresas aéreas e o surgimento das janelas de oportunidade. 

Através da analise longitudinal dos recursos e de suas relações com o ambiente, 

consegue-se explicar a emergência, o desenvolvimento e a queda das empresas por uma 

nova perspectiva, ampliando a abordagem da Teoria dos Recursos. 

Os recursos possuem um ciclo de vida que lhes são próprios, e não, de toda a base, 

razão pela qual devem ser continuamente recombinados. O grau com que a empresa 

consegue regenerar sua base de recursos guarda certa correspondência com o grau com que 

consegue manter sua vantagem competitiva face a alterações no ambiente. 
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A reputação da VARIG no mercado foi construída ao longo dos anos através dos 

serviços prestados pela empresa. No entanto, com a deterioração dos outros recursos este 

também começou a perder valor. Esta é uma evidencia de que, na organização, os recursos 

funcionam em rede. 

Se a base de recursos não se altera facilmente, isto gera implicações importantes 

para a estratégia empresarial. Os casos apontam esta dificuldade de mudança. Entretanto, a 

Teoria dos Recursos não leva esta dificuldade em consideração. A própria base de recursos 

gera imobilismo organizacional em função de alterações ambientais. 

Os recursos que permitem à empresa desenvolver e implementar estratégias que 

elevam sua performance em relação à média do setor, não podem ser avaliados 

independentemente do contexto competitivo no qual a empresa está inserida. Em princípio, 

os recursos detidos por uma empresa não são bons ou ruins em si mesmos. As são eles que 

irão gerar vantagem competitiva superior ou, ao contrário, limitar a atuação da empresa. O 

resultado depende da capacidade da empresa em empregar os recursos na concepção e 

implementação estratégica, no contexto competitivo que opera.  

Da mesma forma, os recursos não são valiosos em si mesmos, mas por possibilitar à 

empresa atuar de forma competitiva em determinado ambiente ou contexto. A imobilidade 

do recursos pode ser um risco ao invés de uma vantagem competitiva. Pode ocasionar 

problemas à empresa face a mudanças no ambiente. 

A análise dos casos e a dinâmica do setor mostram a importância do reconhecimento 

das diferentes fases de desenvolvimento dos recursos e competências de uma organização, 

bem como a importância de contínuo feedback do ambiente externo para a combinação de 

recursos e para o desenvolvimento ao longo do tempo. Um determinado conjunto de 

recursos é influenciado pelo passado da organização, que constrange ou impulsiona seu 

desenvolvimento futuro. E, da mesma forma, está estreitamente ligado a um setor em 

determinado período de tempo. Por sua vez, a heterogeneidade das organizações reflete 

suas condições históricas específicas. 
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Para qualquer empresa, a combinação de sua base de recursos é resultado de sua 

história, de sua estratégia e da aderência ao ambiente externo. Uma empresa começa a 

operar possuindo conjunto próprio e diferenciado de recursos em relação às demais para 

lidar com determinada oportunidade. A especificidade destes recursos irá gerar diferentes 

trajetórias, que isolam as empresas umas das outras, acarretando aproveitamento variado 

das oportunidades. 

Como toda metodologia de pesquisa, o estudo de caso longitudinal comparativo 

possui limitações. Ao mesmo tempo que permite ao pesquisador obter visão holística e 

integrada da ocorrência de eventos, a generalização dos resultados pode ser questionada 

devido à subjetividade inerente ao pesquisador que realiza as analises. 

Este estudo é apenas ponto de partida. Assim, são necessárias investigações (a) em 

outros setores, também altamente regulados e com poucas empresas participantes para se 

verificar até que ponto os resultados podem ser generalizados; (b) em setores não altamente 

regulados para verificar se as evidências apresentadas neste estudo se confirmam; (c) para 

verificar se novas empresas, com novas bases de recursos, têm mais facilidade para 

aproveitar oportunidade gerada por alteração no ambiente externo do que as empresas 

existentes; (d) verificar se a definição de janela de oportunidade aqui proposta pode ser 

aplicada a outros setores.  

A trajetória de mudança de um setor afeta empresa deste setor em virtude do 

impacto em sua base de recursos e competências. Entender a relação entre mudança no 

ambiente e alteração na base de recursos significa aprimorar a compreensão da criação de 

valor e da vantagem competitiva sustentável, avançando teoricamente no campo da 

estratégia empresarial. 

Dado o status de paradigma da Teoria dos Recursos em Estratégia Empresarial, 

discutir e validar conceitos do modelo proposto nesta tese torna-se relevante, na medida em 

que possa contribuir para que decisões estratégicas não sejam tomadas sobre premissas 

falsas, ultrapassadas ou não adequadas à determinada realidade. Com este estudo, 

esperamos estar contribuindo nesse sentido. 
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ANEXO 1 – CRONOLOGIA DA AVIAÇÃO COMERCIAL NO BRASIL, 
ENTRE 1970 A 2005 

 
1970 

 
 

OUTUBRO 
A VARIG comemorava o sucesso da introdução do sistema de carga paletizada 
no Brasil (FSP, 26 out 1970). 
 
Erick de Carvalho, presidente da VARIG, em conferência na Escola Superior de 
Guerra, declarava-se a favor da participação da iniciativa privada na exploração 
do transporte aéreo. Segundo ele a decisão teve “um êxito inegável, 
principalmente no caso brasileiro, pois nosso governo nos atribui um papel 
importante no desenvolvimento econômico do país”. A VARIG era a 13ª empresa 
aérea do mundo, posição obtida pelo “acerto e continuidade de três políticas 
básicas, a aeronáutica, a econômico-financeira, e de desenvolvimento acelerado 
e sustentável do Governo” (FSP, 07 out. 1971) 
 

 
1971 

MAIO 
Luiz Rodovil Rossi substituía o brigadeiro Oswaldo Pamplona na presidência da 
VASP, Segundo Rossi, a principal meta era aumentar o aproveitamento dos 
aviões: “Termos de buscar soluções para isso, como trazer mais passageiros para 
a VASP” (OESP, 4 mai. 1971). 
 

AGOSTO 
Omar Fontana declarava que a idéia de fundir a VASP e a SADIA, era do 
governo federal. Dizia: “tanto eu quanto o presidente da VASP recebemos um 
documento sigiloso do governo federal, elaborado através do trabalho conjunto 
dos Ministérios da Fazenda, Aeronáutica e Planejamento, mais o Conselho de 
Segurança Nacional, com a aprovação do presidente Médici. Neste documento 
estão fixados dois pontos principais: manutenção de três empresas de linhas 
aéreas comerciais, operando no setor doméstico; e em função deste primeiro item 
deverá ser estimulada a criação de uma nova empresa, resultante da fusão entre 
SADIA e a VASP, eliminando a quarta empresa que deve desaparecer”. Segunda 
Fontana, as recomendações do governo federal teriam o objetivo de “atender a 
áreas até agora abandonadas pela aviação comercial”. Pare ele o aumento do 
uso do transporte aéreo pela população passaria, pela melhoria no equipamento, 
redução dos custos operacionais e “uma reformulação tarifária. O importante não 
é apenas reduzir as tarifas, mas neutralizar os aumentos das despesas com novos 
métodos de aumento da produtividade. Cerca de 60% de um aparelho viaja com 
ociosidade. Se fossem estabelecidas tarifas especiais, com aquelas que sugeri ao 
governo federal , poderíamos criar um novo mercado e maior demanda” (JT, 1 
ago. 1971). 
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1972 

 
MAIO 

A VARIG re-estruturava seu sistema de crediário procurando torná-lo mais 
simples, rápido e eficiente (FSP, 7 mai. 1972). 
 
Omar Fontana revelava que o plano de fusão da VASP e SADIA havia sido 
abandonado pelo governo federal devido à melhora no desempenho das empresas 
(OESP, 25 mai. 1972). 

 
JULHO  

A VASP anunciava a criação do plano “Vá de carro e volte voando”, aonde o 
turista iria de carro para o Norte/Nordeste e voltaria de avião para o Sul (OESP, 
14 jul. 1972). 
 

SETEMBRO 
Declaração de Erick de Carvalho, presidente da VARIG, sobre a implementação 
de tarifas criativas: “No momento, acho isso prematuro, desaconselhável mesmo” 
(FSP, 19 set. 1973). 
 
A VASP anunciava a adoção do sistema de reservas CPARS criado pela 
BRITISH AVERSEAS AIRWAYS e IBM, que entraria em funcionamento no 
primeiro semestre de 1973 (FT, 16 set. 1972). 
 

NOVEMBRO 
Paulo Maluf, então secretário de transportes do estado de São Paulo, anunciava 
que a VASP iniciaria vôos diários da capital para algumas cidades do interior do 
estado, entre elas, Bauru, Marília, Presidente Prudente, São José do Rio Preto, 
Araçatuba, Ribeirão Preto, além de cidades em Minas Gerais, Paraná, Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul (FSP, 27 set. 1972). As rotas foram desativadas 
devido à diminuição no número de passageiros depois da pavimentação rodovias 
estaduais. (FSP, 23 nov. 1972) 

 
1973 

 
JANEIRO 
 VASP contrata 25 novos comandantes (FSP, 6 fev. 1973). 
 
FEVEREIRO 

A VASP anunciava a compra de três Boeing 737 no valor de U$ 16,2 milhões 
(FSP, 23 jan. 1973). 
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MAIO 
O Ministério da Aeronáutica declarou que defenderia a VARIG caso o governo 
inglês restringisse a freqüência dos vôos cargueiros da empresa (FSP, 26 mai. 
1973). 
 
A Receita Federal de Manaus apreendeu mercadorias contrabandeadas num dos 
Boeing 737 vindos dos Estados Unidos. Os aviões tinham sido comprados pela 
VASP e estavam sendo trazidos para o Brasil (JT, 28 jun. 1974). 
 

JUNHO 
A VASP compra cinco Bandeirantes da EMBRAER, com doze lugares para 
serem utilizados nas rotas de terceiro nível (FSP, 27 jun. 1973). 
 

OUTUBRO 
Regulação  
O Decreto nº 77.893 divide as concessões de tráfego aéreo. A VARIG e 
CRUZEIRO, empresas separadas, ficavam responsáveis em operar as linhas 
aéreas internacionais (GM, 02 jul. 1985). 

 
1974 

 
JANEIRO 

A VASP começava a operar quatro novas linhas, atingindo mais 10 cidades em 
São Paulo e Matogrosso. Os vôos eram realizados em Bandeirante e Samurai (JB, 
04 jan. 1974). 
 

ABRIL 
A VARIG inaugurava o sistema de reservas por computador interligados por 
satélites. Era a primeira empresa da América do Sul a contar com este serviço 
(FSP 14 abr, 1974). 
 

MARÇO 
Em 1973, a VASP tinha lucro de Cr$ 45 milhões, recorde em sua história (FSP, 
29 mar. 1974). 
 
A VASP anunciava a compra de quatro aviões Boeing 737 (FSP, 11 mar. 1974). 
 

JUNHO 
Chegaram os primeiros três DC-10-3 da VARIG para operaram a rota Brasil - 
EUA. A chegada dos aviões foi bastante comemorada, era considerada a entrada 
da empresa na competição mundial em transporte aéreo (FSP, 23 jun. 1974). 
 
A VASP comemorava a padronização de sua frota, que passava a contar apenas 
de jatos Boeing 737 e de Bandeirantes. A empresa também comemorava a 
implementação de um sistema de reserva por computar interligando Rio de 
Janeiro, São Paulo e Brasília (FSP, 21 jun. 1974). 
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SETEMBRO 

Paulo Maluf, então secretário de transportes do estado do governador Laudo 
Natel, anunciava os planos para a frota de aviões Boeing 737 da VASP. Até o 
final de 1974 a empresa teria 18 aeronaves, em 1975 seriam 25 (FSP, 13 set. 
1974). A empresa também demonstrara o interesse de adquirir mais cinco 
Bandeirantes da Embraer (FSP, 22 set. 1974). 
 

NOVEMBRO 
VARIG cria o plano “Voe e Dirija”, que consistia em dar um carro para que o 
turista fosse a Salvador dirigindo e voltasse a São Paulo de avião, ou vice-versa 
(FSP, 29 nov. 1974). 
 
Adilson Gomes de Oliveira, secretário da Receita Federal, afirmava que o órgão 
não cogitava em suspender a isenção sobre imposto de renda que a VASP gosava 
por ser uma empresa estatal (FSP, 08 nov. 1974). 
 

1975 
 

MAIO 
O ministro da Aeronáutica, Araripe Macedo, anunciava o plano de fusão da 
VASP com a TRANSBRASIL e CRUZEIRO tendo em vista os problemas 
financeiros destas últimas em razão da crise do petróleo, com a condição de que a 
VASP fosse privatizada (09 mai. 1975). Flavio Musa, presidente da VASP, dava 
três razões para a fusão das empresas com a VASP: a) estrutura patrimonial que 
garantia acesso a crédito; b) estrutura administrativa capaz de gerir empresas de 
transporte aéreo comercial regular; c) disponibilidade do Governo do Estado de 
São Paulo em participar com dinheiro em qualquer quantidade necessária para 
garantir a empresa resultante da união VASP-TRANSBRASIL-CRUZEIRO DO 
SUL (FSP, 14 mai. 1975). 
 

NOVEMBRO 
Regulação 
Ernesto Geisel assinou o decreto lei criando o SITAR, Sistema Integrado de 
Transporte Aéreo Regional. O Brasil foi dividido em 5 áreas onde operavam a 
cinco novas empresas aéreas, então criadas, dando início à aviação regional no 
Brasil. O avião utilizado era o Bandeirante, fabricado pela Embraer. Como sua 
operação não era lucrativa, e foi viabilizada por um sistema de subsídio. Esse 
sistema consistia em suplementação tarifária, oriunda da cobrança de 3% do valor 
das passagens das companhias aéreas de atuação nacional. Pelas regras do SITAR 
as empresas áreas nacionais poderiam ser sócias mas não controladoras das 
empresas regionais, possuindo até 33% do capital. Um dos objetivos do SITAR 
era recuperar vôos para cerca de 80 cidades pequenas e médias.  
Pelo SITAR, a TAM ficou com o trecho do Sudeste-Oeste. Na região Norte a 
empresa criada foi a TABA, Transportes Aéreos da Bacia Amazônica. No Rio de 
Janeiro e Triângulo Mineiro operava a VOTEC Serviços Aéreos Regionais. A 
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NORDESTE linhas aéreas regionais tinha como participantes o governo da 
Bahia, a TRANSBRASIL e a VOTEC. A região Sul era coberta pela RIO-SUL 
formada pela VARIG, TOP Táxi Aéreo de propriedade das seguradoras Atlântica 
Boa Vista e Sul América. 
 

1976 
 
 
MARÇO 

Rolim assina o estatuto de criação da TAM Linhas Aéreas Regionais. 
 
MAIO 

O DAC aprovava a criação do consórcio entre a VASP e a TAM para a 
exploração da aviação regional. A nova empresa, denominada TAM Transportes 
Aéroes Regionais, ou TAM-TAR, contava com seis aviões Bandeirante da VASP 
- posteriormente viriam outros três - e oito Cessna da TAM. A VASP era dona de 
61% das ações da nova empresa, mas 67% do capital votante eram da TAM (FSP, 
28 mai. 1976). Em 1980, no depoimento à Comissão Especial de Investigação 
(CEI) da Assembléia Estadual Paulista, que investigava irregularidades na 
administração da VASP, Flavio Musa, presidente da companhia na época do 
consórcio, afirmava que a sociedade foi feita por ordem do ministro da 
Aeronáutica, Araripe Macedo, e do diretor do DAC, Deoclésio Lima Siqueira. 
Musa dizia que o Governo do Estado de São Paulo tinha intenção de explorar a 
aviação de regional e que o governador iria participar da fusão, o que não foi 
permitido pelo DAC. Segundo Musa, a VASP tinha duas alternativas “ou fazia 
uma sociedade ou vendia sua frota de aviões” (OESP, 5 nov. 1980). Durante a 
CEI, Rolim defendia-se da acusação de que a TAM recebera os aviões 
gratuitamente. Dizia que se não tivesse entregado os aviões a VASP estaria hoje 
com um prejuízo de Cr$1,7 bilhão. Ramiro Tojal, superintendente de 
planejamento da TAM dizia que “as grandes companhias não têm condições de 
dirigir empresas de nível regional” (OESP, 26 nov. 1980). 
 

JUNHO 
Em 1976, as linhas internacionais representam 70% da receita da VARIG, cerca 
de US$ 300 milhões, dos quais 40% eram originados no Brasil (FSP, 8 jun. 1976). 

 
JULHO 

Entrava em atividade o consórcio a VASP e a TAM, com seis aviões Bandeirante 
e oito Cessna 1402 para a ligação entre a capital paulista e o interior do estado 
(FSP, 15 jul. 1976). O serviço de bordo foi melhorado, os vôos vazios ou de baixa 
ocupação deixaram de ser cancelados para dar confiança ao serviço. O número de 
passageiros quadruplicou. 
 
A VASP esperava a decisão do DAC para ampliar sua frota em 30% com a 
aquisição de sete aviões Boeing 727, seis Airbus e o arrendamento de três Boeing 
737 (FSP, 15 jul. 1976). 
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AGOSTO 

Erick de Carvalho, presidente da VARIG, defendia a privatização da VASP em 
depoimento à CPI da aviação comercial na Câmara dos Deputados (FSP, 6 ago. 
1976). 
 
Após a fusão com a VARIG, 1500 aeroviários e 40 pilotos foram demitidos da 
RIO-SUL (FSP, 6 ago. 1976). 
 
Em depoimento a CPI da aviação comercial da Câmara dos Deputados, Flavio 
Musa, presidente da VASP, confirmava os planos para a privatização da empresa. 
Dois motivos eram apresentados: obediência à diretriz federal e adequação ao 
mercado altamente competitivo. Musa dizia que “sendo atividade concedida e 
controlada pelo Ministério da Aeronáutica para que as empresas de aviação 
comercial possam candidatar-se à sua manutenção e ampliação no mercado, é 
necessário que elas conheçam, se adaptem e operem de acordo com a política 
oficial e com a orientação das autoridades federais” (FSP, 18 ago. 1976). 
 

SETEMBRO 
A VASP inaugurava a linha ligando Porto Nacional (GO) a São Luiz do 
Maranhão, atendendo à solicitação das autoridades federais (FSP, 5 set. 1976). 
 

1977 
 
A TAM solicitava ao DAC autorização para a compra de aviões maiores que os 
Bandeirante da Embraer. As aeronaves seriam usadas para atender rotas que 
tinham bom crescimento, mas onde novas freqüências não eram economicamente 
atrativas. A solicitação não foi atendida (JB, 14 mai. 1980). 

 
MARÇO 

A VASP anunciava a aquisição de dois aviões 727-200 em permuta a três 737. Os 
aviões seriam adquiridos em sistema de leasing, condição imposta pela COTAC, 
cujo objetivo era evitar a saída de divisas e não afetar o equilíbrio da balança 
comercial brasileira (FSP, 5 mar. 1977). 
 

JUNHO 
A VARIG inaugurou vôo para a Nigéria (FSP, 14 jun. 1977). 
 

JULHO 
Regulação  
O DAC aprovou a re-estruturação das linhas domésticas aumentando a oferta de 
vôos (FT, 7 jul 1978). 
 

AGOSTO 
A VARIG comprou um computador de grande porte, o IBM 370. Iinstalado no 
Rio de Janeiro, a máquina se correspondia com a de São Paulo e os equipamentos 
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de suporte no Rio de Janeiro e Porto Alegre. O comando de operações foi 
unificado em uma superintendência, a cargo de Erwin Nettesheim. A empresa 
também ampliou o sistema de reservas automáticas, aumentando o número de 
praças atendidas e incluindo 411 terminais, cujo total chegou a 601 aparelhos. O 
objetivo era chegar aos 1000 (FSP, 26 ago. 1977). 
 

1978 
 

ABRIL 
O Sindicato dos Aeroviários do Estado de São Paulo denunciava o início da 
privatização da VASP, com a terceirização de serviços de viaturas, cargas 
externas, serviços gerais, segurança e catering (FSP, 13 abr. 1978). 
 
O ministro da Aeronáutica, Araripe Macedo, declarava-se a favor da privatização 
da VASP, dizendo que “em mãos dos empresários de São Paulo, a VASP daria 
muito mais lucro, sobretudo porque a empresa teria a possibilidade de, talvez, 
realizar convênios operacionais, ou formar um conglomerado com outra empresa 
privada (a TRANSBRASIL). Isso estabeleceria uma repartição mais adequada 
do mercado: metade para um conglomerado, a outra metade para outro. Agora, 
uma coisa é certa, nós não fomentaremos o crescimento de nenhuma empresa 
estatal”. Continuava argumentando que praticamente 50% do mercado pertenciam 
à VARIG/CRUZEIRO, na outra metade “aproximadamente 38% estão nas mãos 
da empresa estatal. Se esta empresa continuar crescendo, quem vai sobrar é a 
terceira empresa privada [a TRANSBRASIL]. Esse não é o interesse do 
Ministério da Aeronáutica” (OESP, 12 abr. 1978). 
 

MAIO 
O ministro da Aeronáutica, Araripe Macedo, vetava a compra de dois Boeing 727-
700 para a VASP. O ministro justificava a medida dizendo que a frota que a 
empresa possuía atendia à demanda da companhia, novas aquisições acarretariam 
em desembolso de divisas, inadequado naquele momento. Isso também forçaria as 
outras empresas a adquirirem novos aviões para garantir sua competitividade no 
mercado. (FSP, 28 mar 1978)  
 
Dentro da VASP um assessor comentava: “Por falta de novos aparelhos estamos 
operando no limite, apresentando a média de vôo mais alta do mundo. A curto 
prazo isso representa lucros mas a médio prazo seremos prejudicados pois os 
passageiros procurarão outras empresas por falta de assentos em nossos 
aparelhos.” Flavio Musa, presidente da VASP declara “A VASP está sendo 
estrangulada pela política do governo federal de estimular apenas a iniciativa 
privada. Ou muda-se essa política, ou a empresa tem de ser privatizada”. (FSP, 
18 mai. 1978) 
 

JULHO 
A VASP privatizou as agências de vendas de passagens no Rio de Janeiro e 
Brasília, dispensado 480 funcionários na capital federal e 650 no Rio de Janeiro 
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(FSP, 5 jul 1978). Segundo o Sindicato Nacional dos Aeroviários, entre outubro 
de 1977 e julho de 1978, a VASP dispensara cerca de 2200 funcionários (FSP, 6 
jul. 1978). 

 
SETEMBRO 

William Zeraick, técnico do DAC, dizia que a tarifa para o Brasil não iria ser 
reduzida, como pleiteavam empresas aéreas européias e norte-americanas, e 
empresários brasileiros do setor turístico. Dizia que: “Se o Brasil concordar com a 
redução das tarifas aéreas internacionais, perderá posição conquistada no 
mercado de fretes e sofrerá evasão de divisas, sob a forma de passagens aéreas. 
O Brasil conta com duas empresas aéreas de aviação civil operando no 
transporte internacional. Mesmo assim, competindo com outras 21 empresas de 
vários países, detêm 50% do tráfego nos dois sentidos. Com tarifas menores 
perderá posição, porque as empresas nacionais não terão condições de se re-
equiparem para fazer face à concorrência estrangeira” (FSP, 22 set 1978). 
 

1979 
 

 
JANEIRO 

A VASP anunciava investimentos em hotelaria, criando o Sistema Brasileiro de 
Hotéis, a “Boutique a Bordo”, sistema de venda por re-embolso postal (FSP, 26 
jan. 1979). 
 
No balanço anual referente ao ano de 1978, a VASP anunciava lucro líquido de 
Cr$ 360,15 milhões. Isso se devia à redução no número de empregados, eram 
5619 em 1976 e passaram a 4489 em 1978 (FSP, 26 jan. 1979). 

 
FEVEREIRO 

Circulavam rumores em Brasília que o futuro ministro da Aeronáutica do 
presidente João Batista Figueiredo, Delio Jardim de Mattos, iria autorizar a 
importação de novos aviões para VASP, VARIG e TRANSBRASIL. Os motivos 
para a autorização, além da demanda doméstica, eram as dificuldades que a 
VARIG tinha para acompanhar o crescimento da demanda para o mercado 
internacional (FSP, 15 fev. 1979). 
 
O brigadeiro Silvio Gomes Pires, do DAC, confirmava a intenção da VARIG em 
adquirir mais cinco DC-10 e da VASP em comprar dois Boeing 727-200 (FSP, 19 
fev. 1979). 
 
Em acidente aéreo, um Bandeirante da TAM cai da rota Bauru – Araçatuba, caiu 
em Agudos, interior de São Paulo. Dezoito pessoas morreram. 

 
MARÇO 

Paulo Salim Maluf assumia o governo do Estado de São Paulo. José Maria Marin 
era o vice-governador, ele encerrou os dez meses de mandato da chapa. Maluf 
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desimcompatibilizou-se antes do fim do mandato para concorrer na eleição de 
deputado federal. 
 
Francisco de Paula Machado Campos tomou posse como novo presidente da 
VASP. Ele foi nomeado pelo governador do Estado recém empossado, Paulo 
Salim Maluf (FSP, 27 mar. 1979). 
 

ABRIL  
Em operação avaliada em US$ 500 milhões a VARIG e RIO-SUL compram seis 
DC-10 e quatro Airbus A300, respectivamente. Os aviões, que começariam a 
chegar em junho de 1980 e só poderiam ser operados em rotas internacionais 
(FSP, 26 abr. 1979). 
 
O Ministério da Aeronáutica proibiu a importação de aviões para VASP e 
TRANSBRASIL para não afetar o mercado aberto para os Bandeirantes da 
Embraer (FSP, 26 abr. 1979). 
 

MAIO 
O ministro da Aeronáutica, Délio Jardim de Mattos, confirmava que iria autorizar 
a aquisição de novos aviões para VARIG/CRUZEIRO, VASP e 
TRANSBRASIL. Sobre as duas últimas dizia “elas também terão seu lugar ao 
sol” (FSP, 10 mai. 1979).  
 
O diretor geral do DAC reuniu-se com os diretores da VASP, VARIG, 
CRUZEIRO DO SUL e TRANSBRASIL. Ele apresentou as estatísticas 
preparadas pelo órgão sobre a demanda nos próximos dez anos, destinadas a 
ajudar a empresas seus planejamentos de compras de materiais, especialmente a 
de novos aviões (FSP, 11 mai. 1979). 
 
A VASP conseguia empréstimo com o Eximbank no valor de US$ 27,6 milhões 
para a compra de quatro aviões Boeing 727 (FSP, 12 mai. 1979). 
 

JULHO 
Francisco de Paula Machado Campos anunciava que iria solicitar oficialmente a 
concessão de linhas internacionais e a compra de aviões Airbus-300 para operá-
las. O ministro da Aeronáutica afastava qualquer possibilidade disto acontecer 
(OESP, 20 jul. 1979). 
 
Geraldo Meira Silva assumiu a presidência da VASP, em substituição a Francisco 
de Paula Machado Campos, que se demitiu do cargo (FSP, 15 ago. 1979). 
 
A VASP comemora 46 anos inaugurando um terminal de carga, com 4700 m2 e 
capacidade anual de 49 mil toneladas, o maior terminal da América Latina. 
Também anunciava autorização dada a VASP adquirir oito Boeing 727-200 (FT, 
29 nov. 1979). 
 



 250

 
 

1980 
 
JANEIRO 

A VASP estava autorizada a operar a linha entre São Paulo e Florianópolis. 
Àquela altura, Santa Catarina era o único dos 23 estados brasileiros onde a VASP 
não atuava (FSP, 4 jan. 1980). 
 
A TAM adquiria seu primeiro Lear Jeat D-25. (FSP, 11 jan. 1980) 
 
A TAM iniciava a construção de oficinas em Cuiabá. As oficinas prestariam 
serviços a terceiros e fariam parte da infra-estrutura necessária à operação dos 
Bandeirante. Em Mato Grosso, operavam aviões Cessna 402, Navajo e Aero 
Comander (FSP, 11 jan. 1980). 

 
FEVEREIRO 

A TAM apresentava o primeiro dos três Fokker MK-600, ou F-27, da empresa e 
os primeiros a serem operados por uma companhia brasileira. O modelo foi 
escolhido porque era o único turboélice produzido em série no mundo. O aparelho 
tinha 44 assentos, em 60 possíveis, e seria utilizado nas rotas São Paulo - Ribeirão 
Preto - São Paulo - São José do Rio Preto. O F-27 substituiria o Bandeirante da 
Embraer, que seria utilizado em novas rotas com o Mato-Grosso. Com os novos 
aviões a TAM poderia atender 25 novas cidades. A compra do F-27 foi 
questionada na época, pois prejudicava a Embraer (FSP, 1 fev. 1980). 
 
O primeiro Fokker-27 (F-27) para a TAM foi comprado por leasing e era usado. 
Para utilizá-lo a condição imposta pelo DAC era que para cada vôo de Fokker 
haveriam três de Bandeirante. Por exemplo, na rota São Paulo – Ribeirão Preto 
eram feitas nove viagens de Bandeirante, com 60% de ocupação, e quatro de F-27, 
com mais conforto ao passageiro. Devido ao tamanho do avião a TAM passaria a 
ter um “serviço de bordo de verdade”, além de transmitir maior segurança aos 
passageiros. 
 
A TAM comemorava um crescimento de 20% após a entrada em operação do 
primeiro F-27 (FSP, 23 fev. 1980). 
 

MARÇO 
A VARIG inaugurou as linhas para Milão e Amsterdã. (FSP, 1 fev. 1980). 
 

ABRIL 
Em 30 de abril de 1980, Hélio Smidt assumiu a presidência da VARIG. Seu 
principal objetivo era concluir a implementação dos DC-10 até fevereiro de 1981 
(FSP, 9 mai. 1980). Segundo Smidt. “Não existem planos para as novas rotas, 
nossa preocupação é a sedimentação das rotas existentes”. (OESP, 1 mai.1980). 
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Descobre-se que o “novo” F-27 apresentado pela TAM era um avião com 19 anos 
de idade. Rolim defendia-se dizendo que o avião “foi zerado na fabrica”, isto é, 
foi desmontado e remontado inteiramente. Do antigo avião aproveitou-se apenas o 
charuto (fuselagem) e a cauda. A compra de avião novo foi descartada devido à 
composição tarifária brasileira, que impedia a remuneração do capital, e o prazo 
de entrega, dois anos. (FSP, 13 mar. 1980). 
 

MAIO 
A VARIG anunciada nova rota Rio - Porto Alegre - Santiago do Chile (OESP, 1 
mai.1980). 
 
Em entrevista ao Jornal do Brasil, Rolim, presidente da TAM dizia: “Alguns 
setores sempre pretenderam condicionar a aviação regional para o 
desenvolvimento do mercado para as grandes empresas. Convencionou-se, 
cabalisticamente, que no Brasil deveríamos ter apenas três empresas. Mas, na 
verdade, ficou provado que não existe empresa polivalente que possa atender 
com eficiência mercados tão diversificados. O setor conta com companhias que 
conhecem os problemas regionais brasileiros e que nunca ‘brigaram’ por 
tamanho de avião e sim por aviões compatíveis”. Os planos de Rolim incluíam a 
ampliação da aérea de atuação para Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná e 
Goiás. “Pretendemos ainda dar todas as opções reclamadas pelos usuários, 
garantindo inclusive o transporte noturno. Desejamos ter a flexibilidade 
operacional de tal forma que seja possível direcionar o custo da empresa em 
função de nossa capacidade de gestão e da capacidade do mercado. Encaramos o 
crescimento da empresa como forma de atender à comunidade e não como um fim 
em si mesmo” (JB, 14 mai. 1980). 
 
Em 1980, VARIG atendia 29 cidades no exterior e 36 no Brasil. Sua frota era 
composta de oito DC-10, dez Boeing 737, 11 Boeing 727, 13 Boeing 767 e 12 
Electra II. A VARIG era a maior empresa aérea privada do mundo fora dos EUA 
(FSP, 9 mai. 1980). 
 

AGOSTO 
A Assembléia Legislativa de São Paulo criou uma Comissão Especial de 
Investigação (CEI) para apurar denuncias de irregularidades na administração da 
VASP. que se transformou no maior escândalo do governo de Paulo Maluf. 
Vários problemas foram encontrados, entre eles o desaparecimento de 2,7 milhões 
de litros de combustível, explicada por Calim Eid, chefe da Casa Civil de Maluf, 
em razão da “evaporação natural”, sumiço de peças de reposição, concorrências 
fraudulentas, falsificação contábil e distribuição de milhares de bilhetes aéreos. 
 
A TAM criava a linha Londrina - Presidente Prudente - São José do Rio Preto - 
Brasília. Na ida, os vôos permitiriam conexões com vôos procedentes de 
Araçatuba e Presidente Prudente (FSP, 28 ago. 1980). 
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OUTUBRO 
O presidente da VASP, Geraldo Meira Silva, em depoimento a CEI da 
Assembléia Legislativa paulista, não soube explicar os critérios para a escolha do 
presidente e dos diretores da VASP. Disse que essa era uma atribuição do 
Governo do Estado (FSP, 9 out. 1980). 
 

SETEMBRO 
Em almoço na seção carioca da ABAMEC, Associação Brasileira de Analistas de 
Mercados de Capitais, Hélio Smidt, presidente da VARIG anunciava o 
remodelamento da frota, no médio prazo. Não quantificou os investimentos, disse 
apenas que os valores “fariam todos vocês perderem o sono”. Smidt revelou que a 
dívida externa da empresa em US$ 300 milhões e declarava que “uma nova 
maxidesvalorização seria desastrosa” para a empresa (JB, 17 set. 1980). 
 

OUTUBRO 
Regulação 
Começavam a funcionar, em caráter experimental o VEN, vôos econômicos 
noturnos, com preços 30% mais baixos. O objetivo, segundo Hélio Smidt, era 
“diminuir a capacidade ociosa” e atingir uma nova faixa de mercado, usuários 
que utilizavam de ônibus-leito. As linhas autorizadas eram: VARIG, a rota Porto 
Alegre - Rio de Janeiro; a VASP, São Paulo - Brasília e a TRANSBRASIL, Rio - 
Brasília. As três operariam a rota Rio - Salvador - Recife (JB, 17 set. 1980). 
 
A CRUZEIRO demitiu cerca de 800 funcionários, cerca de 5% da folha de 
pagamento. A medida era justificada pelo aumento no preço dos combustíveis 
(FSP, 29 out. 1980). 
 
Um vôo da VARIG vindo de Nova Iorque fez um pouso extra em Brasília. 
Oficialmente a companhia alegou “razões de Estado” para realizar a escala não 
planejada que, no caso, serviu para o desembarque Ernani Galvêas, do ministro da 
Economia. Segundo um comandante veterano analisava, a situação era “nada 
mais nada menos do que o reflexo do estado de subserviência das empresas 
aéreas diante das autoridades governantes em todos os escalões. Sendo uma 
concessão de serviço público, elas acabam dependendo das boas graças do 
governo, por isso concedem privilégios e aceitam todas as imposições, fenômeno 
que só ocorre no Brasil, porque só aqui as empresas de aviação civil são 
controladas e manobradas pelo Ministério da Aeronáutica” (OESP, 10 out. 
1980). 
 

NOVEMBRO 
Sobre administração da VASP, o editorial do jornal o Estado de São Paulo dizia: 
“Não é preciso usar lápis e papel para concluir que esse período tumultuado da 
vida da VASP coincide com o espaço de tempo ocupado no governo de São Paulo 
pelo sr. Paulo Salim Maluf. Tampouco é necessário grande esforço de análise e 
interpretação para saber as causas da situação aflitiva em que se encontra a 
empresa derivam da politicalha imposta aos negócios do Estado de modo geral 
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pelos ocupantes do Palácio dos Bandeirantes, como forma de mostrar aos 
detentores do poder supremo, em Brasília, como se faz política e como se ganha 
uma eleição” (OESP, 1 nov. 1980). 
 
Roberto de Almeida Taloch, ex-assistente da diretoria na gestão de Flavio Musa, 
indicava alguns problemas na administração da empresa que uma da sindicância 
da VASP encontrara: “Ausência de critério de admissão e demissão de 
funcionários nos Estados Unidos, ausência de normas e política de pessoal, 
ausência de um plano de cargos e salários, ausência de controles de pagamentos 
a funcionários, bem como um sistema de folhas de pagamento sem segurança de 
entrada de dados”. Segundo Talbach, a situação da VASP era tão precária que no 
primeiro semestre de 1980 “a diretoria não tinha orçamento nem sabia quanto 
entrava nem quanto saía” (OESP, 13 nov. 1980). 
 
O governador Paulo Maluf defendia-se das críticas de deputados da oposição de 
interferir na administração da VASP: “sempre que for do interesse da companhia 
estarei na linha de frente me intrometendo em seus destinos” (FSP, 27. nov. 
1980). 
 

1981 
 
 
JANEIRO 

O Governo do Estado de São Paulo reforça o capital da VASP prometendo 
injetar, ainda no primeiro semestre, Cr$ 2,6 bilhões na companhia (FSP, 9 jan. 
1981). 
 
A VASP recebeu autorização para comprar quatro aviões Airbus para 260 
passageiros (FT, 26 jan. 1981). 
 
A TAM e a VASP celebravam acordo operacional (FSP, 15 jan. 1982). 
 
Com a divulgação de seu balanço, a VASP comemorava a liderança do mercado 
aéreo nacional em 1981 (FSP, 8 jan. 1982). 
 
 

FEVEREIRO 
Chegava o primeiro dos três Boeing 747B200, da VARIG, apelidados de Jumbo. 
Inicialmente os aviões fariam a rota São Paulo - Nova Iorque (FSP, 10 fev. 1981). 
 
Carlos Ivan Siqueira, diretor de Propaganda da VARIG, não via motivos para 
trocar os Electra que voavam na ponte aérea Rio - São Paulo. Os aviões eram 
estavam em perfeito estado, já tinham sido amortizados e eram de fácil operação. 
A troca passou a ser cogitada depois que um destes aviões pousou de barriga no 
Aeroporto do Galeão, em 1980 (JB, 08 fev. 1981). 
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Rubel Thomas, diretor de Tráfego e Vendas da VARIG, anunciava planos para a 
renovação da frota de aeronaves empregados na linha doméstica. A previsão era 
que os Electra, operados na ponte aérea, fossem substituídos por Boeing 737. A 
substituição era vista como uma exigência do mercado por aeronaves mais 
modernas, embora os Electra tivessem ótimo desempenho. Por outro lado, os 737, 
além de serem mais econômicos, permitiriam à VARIG renegociar a exploração 
das linhas com as outras empresas do pool da ponte aérea: VASP, CRUZEIRO e 
TRANSBRASIL que arrendavam da VARIG os Electra e sua tripulação. Os 
planos também incluíam a substituição dos Boeing 707, devido ao alto consumo 
de combustível em relação ao número de assentos ou carga disponível, e o 
aumento da frota de Airbus, que tinham excelente rendimento nas linhas de 
elevada freqüência e curta distância (FSP, 21 fev. 1981). 
 
A TAM modernizava seu sistema de reservas, que passava a ser acoplado ao 
sistema da VASP. A modernização devia-se ao aumento da demanda de 600 para 
1400 passageiros/dia (FSP, 13 fev. 1981). 
 

MARÇO 
A TAM anunciava a total re-estruturação de suas linhas. Destacava as verdadeiras 
“pontes aéreas” entre São Paulo, Mato-Grosso e Paraná (FSP, 13 mar. 1981). 
 
A VASP inaugurava o sistema de telefonia em seus aviões 727-200. A primeira 
ligação foi entre o governador Paulo Maluf e o presidente João Batista Figueiredo 
(FT, 26 mar. 1981). Paulo Maluf apresentava a VASP como pioneira no uso do 
sistema, mas a TRANSBRASIL o usara entre 1972 a 1976. O sistema de 
telefonia foi desativado em razão dos prejuízos causados, em especial a 
dificuldade de receber o pagamento pelos serviços prestados depois do vôo 
(OESP, 26 mar. 1981). 
 

ABRIL 
Em face à crise econômica e da diminuição na demanda de passageiros, as 
empresas aéreas nacionais em conjunto com o DAC diminuíram a oferta de vôos 
ao nível de 1979 (OESP, 4 jun, 1981). 
 
A TAM iniciava os vôos entre Campo Grande e Paranaíba, em Mato Grosso do 
Sul (FSP, 1 abr. 1981). 
 
A TAM, VOTEC, NORDESTE, RIO-SIL e TABA anunciavam o início de 
estudos para formação de um pool de operadoras de Bandeirantes (FT, 9 abr. 
1981). 
 
O tenente-brigadeiro Valdir de Vasconcelos, ao ser empossado como diretor do 
DAC, anunciava estudos para a implantação da primeira classe nos vôos 
domésticos “Estamos pensando em criar a primeira classe nos vôos domésticos. 
Assim, os que desejarem poderiam ter um serviço mais sofisticado a bordo. Ao 
mesmo tempo estas tarifas subvencionariam de alguma forma a classe 
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econômica. Os preços sobem de quatro em quatro meses, e se congelássemos um 
ou dois aumentos a diferença seria substâncial.” “Esperamos que a queda seha 
um movimento conjuntural [...] Se a inflação diminuir, a demanda do tráfego 
aumentará” (JB, 14 abr. 1981). 
 

MAIO 
A TAM encomendava três Lear Jet 25 B para suas operações de taxi aéreo. A 
frota da empresa era três Piper Navajo, para seis passageiros; 10 Cessna 402, para 
seis passageiros; 10 Bandeirante, para 16 passageiros entre outros (FSP, 1 mai. 
1981). 
 
Em maio o pool formado pela TAM, VOTEC, NORDESTE, RIO-SIL e TABA, 
chamado por COBB (Comite de Operadores Brasileiros de Bandeirante), fizeram 
as seguintes reivindicações ao DAC: a) revisão da legislação, de modo a permitir 
o embarque do passageiro a poucos minutos da decolagem; b) tarifa menor para o 
transporte de carga; c) mais agilidade na implementação das alterações em 
aprovadas pelo DAC, que só podiam ser realizadas no primeiro dias de cada mês; 
d) revisão da taxa aeronáutica e aeroportuária, então idênticas às grandes 
empresas. Segundo o COBB as empresas regionais não poderiam mais arcar com 
a mesma legislação e defesas aplicadas às grandes empresas, pois trabalhavam 
com população do interior, de menor poder aquisitivo. As alterações visavam dar 
mais simplicidade, flexibilidade operacional e reduzir os custos das empresas 
regionais (FT, 19 mai. 1981) 
 

JUNHO 
A TAM comemorava o sucesso em seu programa de economia de combustível 
baixando o consumo médio da empresa em 7,18%. Rolim atribuía o sucesso à 
racionalização das rotas e a modernização dos procedimentos operacionais das 
aeronaves (FSP, 5 jun. 1981). 
 

JULHO 
A TAM comemorava índices de pontualidade e regularidade, comparáveis aos 
das maiores empresas do país. Ramiro Tojal dizia “Isso é vital para a aviação 
regional. O passageiro do interior precisa ter sempre certeza de que, também em 
curtas e médias distâncias, viajar de avião representa economia de tempo e 
dinheiro” (FSP, 24 jul. 1981). 
 
Regulação 
O DAC anunciava a criação de duas tarifas especiais. A familiar, onde o chefe 
pagaria bilhete cheio e a segunda pessoa teria 30% de desconto; e a promocional, 
para menores de 25 anos e maiores de 65 anos, também com 30% de desconto. Os 
descontos seriam válidos entre 15 de agosto e 30 de novembro. As duas tarifas 
especiais não seriam válidas a pessoas jurídicas, assim como os VEN, vôo 
econômico noturno, ou bilhetes para a ponte aérea. Criou-se também o Brasil Air 
Pass, no valor de US$ 330, para turistas estrangeiros, que poderiam viajar em 
todo o país por 21 dias. O objetivo das medidas era aumentar a desmanda por 
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assentos, que se reduzia em cerca de 54% durante a baixa estação (JB, 31 jul. 
1981). 
 

AGOSTO 
A TAM anunciava a prestação de serviços técnico operacional a aeronaves 
executivas em suas instalações em Congonhas e no Campo de Marte. A empresa 
faria reboque, manutenção, limpeza e comissariado, entre outros (FSP, 21 ago. 
1981). 
 

SETEMBRO 
O consórcio VARIG e CRUZEIRO criou o “Hora Certa”, sistema de despacho 
de cargas de até 5 quilos nos vôos domésticos. Inicialmente atendia as cidades 
Belém, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo 
e Salvador, seu objetivo era aumentar em 40% o transporte de carga nos aviões 
(FSP, 12 set 1981). 
 

OUTUBRO 
A VASP começava operar o VEN, Vôo Econômico Noturno (FSP, 22 jan. 1982). 
 
As companhias de aviação regional reclamavam ao DAC dificuldades em 
expandir serviços e as linhas, em parte devido ao congelamento da suplementação 
tarifária do Fundo Aeroviário (OESP, 15 out. 1981). 
 
 

NOVEMBRO 
Regulação  
O DAC limitava em 177 o número máximo de assentos nos aviões da VARIG-
CRUZEIRO, que faziam as rotas nacionais. Assim os Boeing 747, Airbus e DC-
10, todos com mais de 200 lugares não poderiam transportar mais do que 177 
passageiros, garantindo, segundo a portaria do DAC, a “manutenção da 
competição controlada no tráfego aéreo doméstico” (FT, 5 nov. 1981). 
 
A TAM comemorava o alto índice de ocupação da rota São Paulo - Bauru - 
Presidente Prudente - Araçatuba, inaugurada em outubro. Segunda a TAM a 
linhas representava uma economia de 49,81% em relação ao uso de automóveis 
(FSP, 13. nov. 1981). 
 

DEZEMBRO 
Helio Smidt, ao receber o título de Homem de Vendas de 1981, da ADBV, 
revelava os planos da VARIG, apoiados pelo governo brasileiro, de solicitar à 
IATA a redução me 30% no preço das passagens dos vôos sobre o Atlântico Sul 
para viagens de longa duração. Isso permitiria ao passageiro brasileiro viajar à 
maioria das capitais européias (FSP, 10 dez. 1981). 
 
A VARIG iniciava as operações no Brasil do IRIS, sigla do inglês para Sistema 
Integrado de Reservas Interline, que realizava consulta sobre vôos e outros 
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serviços em qualquer parte do mundo. Isso reduziu os custos do uso de 
telecomunicações internacionais para a realização das reservas da VARIG, 
CRUZEIRO E RIO-SUL (FSP, 18 dez. 1981). 
 
Em palestra aos formandos de engenharia e pós-graduação do ITA, Rolim, da 
TAM, defendia a democracia e a livre iniciativa. Dizia ainda que era preciso 
acabar com a idéia errônea de que é preciso ser grande para ter custos diluídos ou 
ter grande produção para ter custos inferiores, “ou acabamos com essas idéias ou 
dentro em breve seremos todos empregados de meia dúzia de gigantes empresas” 
(JB, 2 dez. 1981). 
 

1982 
 
 
JANEIRO 

A TAM e a VASP celebravam acordo operacional, onde a TAM passava a 
representar a VASP em todas as escalas exclusivas da aviação regional (FSP, 15 
jan. 1982). 
 

FEVEREIRO 
VARIG e ALITÁLIA firmaram acordo para tarifa ponto-a-ponto com 30% de 
desconto na classe econômica para a rota Rio - Roma ou Rio - Milão. A passagem 
era válida durante todo o ano, exceto nos meses de junho e julho, com 
permanência de 14 dias, no mínimo, e dois meses, no máximo. (FSP, 5 fev. 1982). 
Este foi o primeiro de vários acordos, depois seguiram-se com a Lufthansa, TAP – 
Air Portugal e SAS. 
 
A VASP anunciava planos para investir US$ 500 milhões na compra de 20 
aeronaves para a renovação da frota de aviões. Para 1982 a empresa planejava 
aumentar sua participação no mercado de 38% para 40%. Segundo o presidente da 
empresa Geraldo Meira Silva, 75% das passagens aéreas eram tiradas por pessoas 
jurídicas. Assim a estratégia da empresa estava voltada apara conquistar “a classe 
média, os aposentados que podem viajar fora de estação, os profissionais 
liberais” (JB, 27 fev, 1982). 
 
A TAM anunciava a associação ao programa “Viaje para São Paulo” da 
Embratur. Em associação com agência de turismo Intravel, ofereciam-se pacotes 
turísticos para São Paulo aos fins de semana. A TAM era a primeira empresa da 
aviação regional a utilizar o sistema VTD, Vôo de Turismo Doméstico, que 
permitia descontes de 30% nas tarifas aéreas para grupos de cinco pessoas nos 
vôos regionais (FSP, 12 fev. 1982). 
 

MARÇO 
A TAM lançava o lema da empresa “Pelo o que o cliente representa para a 
empresa, a TAM o nomeia seu presidente.” (FSP, 3 mar. 1982) 
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A VASP começava a oferecer pacotes turísticos que incluíam passagem aérea, 
estada, aluguel de carros, passeios locais e almoços em restaurantes típicos no 
Pantanal, Ilha de Marajó, Pousada do Rio Quente e Porto Seguro (FSP, 5 mar. 
1982). 
 

ABRIL 
A VASP apresentava ao DAC seu plano de renovação da frota para 1984-1986: a 
compra de nove Airbus A-310 e 13 aviões Boeing 737-300, no valor total de US$ 
640 milhões. A empresa também venderia 13 aviões: sete 737-200 e seis 727-200, 
reduzindo o investimento para a compra dos novos aviões em US$ 150 milhões. 
Com a renovação a VASP espera diminuir o consumo de combustível em 30% 
(FSP, 4 abr. 1982). Aventava-se a possibilidade da inclusão dos Airbus devido às 
relações entre o governo brasileiro com o francês, que vinha concedendo 
empréstimos a juros baixos para projeto de desenvolvimento (FT, 17 abr. 1982). 
 
A VASP o Sistema Integrado de Agências de Viagens (SIAV) anunciavam o 
lançamento da campanha “O Brasil na Palma da Mão” para incentivar o turismo 
interno (16 abr. 1982). 
 
A VASP solicitava a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) autorização para 
emitir debêntures no valor de Cr$ 5 bilhões (GM, 14 abr. 1982). 

MAIO 
O deputado Airon Rios, do PDS de Pernambuco, tumultuava o vôo da VASP de 
Recife - Maceió - Salvador - Brasília - São Paulo. A escala em Maceió foi 
cancelada devido à falta de teto. O deputado obrigou o comandante da aeronave a 
voltar a Maceió depois da escala em Salvador, o que novamente não foi possível 
(OESP, 14 mai. 1982). 
 
A TAM inaugurou a linha Ponta Porã - Campo Grande - Assunção, operado com 
um Bandeirante (FSP, 14 mai.1982). 
 

JUNHO 
VARIG inaugurou a linha Rio - Maputo (Moçambique), com escala em Luanda. 
Esta era a quarta cidade africana atendida pela VARIG, as outras eram 
Joanesburgo (África do Sul), Lagos (Nigéria) e Luanda (Angola) (FSP, 25 jun. 
1982). 

 
JULHO 

A VARIG disponibilizou assentos de primeira classe em vôos domésticos, após a 
introdução dos jatos Airbus nos vôos 320 e 321 que ligam as cidade de Porto 
Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Natal e Fortaleza (FSP, 31 jul. 1982). 
 
A VASP anunciava oficialmente assinatura para a compra de nove Airbus A-310 
no valor de US$ 350 milhões. Em maio o governo federal autorizou a compra dos 
Airbus em forma de leasing, vetando a aquisição de outros 13 aviões Boeing 737-
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200. A frota da empresa naquele momento era de 26 jatos da Boeing: 17 aviões 
737-200; seis 727-200 e três 737-100 cargueiros (GM, 26 jul. 1982). 
 
A TAM anunciava seu plano de marketing com uma forte ofensiva publicitária 
em razão do crescimento de 6% inferior ao 13% esperados. A campanha 
enfatizaria a economia em relação ao automóvel, contaria com a re-decoração das 
lojas e uniformes dos funcionários e pesquisas a bordo sobe os serviços 
oferecidos. A empresa pretendia gastar 1,5% de sua receita liquida, metade do 
permito pela legislação (GM, 26 jul.1982). 
 

AGOSTO 
Anunciada a transformação do departamento de propaganda da VARIG em 
agência de marketing, o principal objetivo era dar mais dinamismo e flexibilidade 
ao marketing da empresa. A agência iria trabalhar com empresas estrangeiras com 
interesse no Brasil e empresas nacionais com interesses no estrangeiro. A agência 
usaria a infraestrutura de escritórios da VARIG em Porto Alegre, Rio de Janeiro, 
São Paulo, Salvador, Buenos Aires, Lisboa, Nova Iorque e Tóquio. Um dos 
planos era utilizar as aeronaves como veículos de divulgação, para isso criaria-se 
uma revista bilíngüe (a Icaro foi criada no ano seguinte) e sessões de audiovisuais. 
Segundo Carlos Ivan Siqueira, superintendente do departamento de marketing e 
presidente da nova empresa, o principal alvo eram os executivos estrangeiros, 
com estimados em metade dos passageiros internacionais (GM, 17 ago. 1982). 
 
Geraldo Meira Silva, presidente da VASP, solicitava permissão para a empresa e 
a TRANSBRASIL o direito de operar linhas internacionais regulares. Os 
argumentos eram que a VARIG não desenvolveu novos mercados e não estava 
utilizando a capacidade que lhe cabia pelos acordos aéreos na Europa, Estados 
Unidos, África e Oriente Médio. Além disso, a união da VARIG, CRUZEIRO e 
RIO SUL, que dominavam 68% do mercado aéreo brasileiro nacional e 
internacional representava risco a sobrevivência da VASP e da TRANSBRASIL 
(GM, 18 ago. 1982) 
 

SETEMBRO 
A VARIG estimava um crescimento em 7% no transporte de cargas, apesar da 
conjuntura econômica desfavorável. Descontos entre 30% e 40% e promoção de 
feiras internacionais de negócios eram as estratégias para estimular os negócios 
arrolados pelo superintendente geral de cargas da VARIG/CRUZEIRO, João 
Luiz B. De Souza (GM, 2 set. 1982). 
 

OUTUBRO 
Segundo Pedro Augusto Barotti de Carvalho, diretor financeiro da VASP, a 
solicitação de linhas regulares para os Estados Unidos visava facilitar a aquisição 
do primeiro Airbus A-300. Com a linha a VASP teria acesso a uma forma de 
leasing mais vantajoso para a aquisição avião, com 35% de economia (GM, 11 
out. 1982). 
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NOVEMBRO 
Com a criação do novo sistema de tarifas para cargas aéreas, a VARIG preparava-
se para disputar o transporte de cargas com os transportadores rodoviários, 
principalmente as cargas do Norte e Nordeste para o sul do Brasil (GM, 22 nov. 
1982). 
 
O ministro da Fazenda, Ernane Galvêas, autorizou a União a avalizar um 
empréstimo externo de US$ 67 milhões para a VASP. O empréstimo possibilitaria 
a compra dos três Airbus A-300 contratados pela VASP em 1981 (FSP, 11 nov. 
1982). 
 
A VASP finalmente exibia seu o primeiro Airbus A-300 da empresa, o primeiro 
desde modelo a voar no Brasil. A chegado do avião foi comemorada com alívio 
pela empresa, que tivera problemas de engenharia financeira para viabilizar a 
aquisição do avião (GM, 23 nov. 1982). 
 

DEZEMBRO 
A VASP e a AMERICAN AIRLINES celebravam contrato de prestação de 
serviços mútuos (FSP, 17 dez. 1982). 

 
1983 

 
JANEIRO 

A TAM apresentava mais dois F-27 recém adquiridos pela empresa (FSP, 28 jan. 
1983). 
 
Ao deixar o cargo de diretor do DAC, o tenente-brigadeiro Waldir Vasconcelos, 
defendia publicamente a privatização da VASP para empresários de São Paulo, 
posição também defendida pelo ministro da Aeronáutica, Delio Jardim de Mattos 
(OESP, 15 jan. 1983). 
 

MARÇO 
O Ministério da Aeronáutica autorizava VASP e TRANSBRASIL a executarem 
serviços aéreos internacionais não regulares para o transporte de carga e 
passageiros. A finalidade era estimular o crescimento da participação brasileira no 
mercado aéreo internacional, permitir as empresas brasileiras o aprimoramento de 
seus padrões e criar novos corredores para a exportação (FSP, 10 mar. 1983). 
 
Antonio Inácio Angarita Ferreira da Silva era indicado como o novo presidente da 
VASP. Angarita foi nomeado por Mario Covas, secretário de transportes 
governador Franco Montoro, recém empossado (FT, 19 mar. 1983). 
 

ABRIL 
A VARIG lançava a revista Ícaro, publicação bilíngüe e de alto padrão gráfico 
(FSP, 29 abr. 1983). 
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MAIO 
Por iniciativa dos governos brasileiro e português, VARIG e TAP-AIR 
PORTUGAL assinaram acordo bilateral para transporte de cargas aéreas, com 
tarifas específicas para livros, revistas, frutas e outros vegetais (GM, 10 mai. 
1983). 
 
A VARIG esforçava-se para criar novos produtos para contornar a queda da 
demanda doméstica, ocasionada pela perda do poder aquisitivo e a insegurança 
quanto ao futuro dos viajantes a turismo. Carlos I. Amadeu, diretor de Tráfego e 
Vendas da VARIG declarava: “Num quadro assim, o melhor que se tem a fazer é 
buscar a criação de novos produtos” (GM, 17 mai. 1983). 
 
O secretário dos Transportes do Estado de São Paulo, Horácio Ortiz, divulgava 
levantamento onde mostrava que nos últimos 14 meses do governo Maluf-Marin, 
a VASP tinha contratado quase 3 mil novos funcionários. Mais 600 foram 
contratados no último dia permitido pela legislação eleitoral (FSP, 21 mai. 1983). 
Ortiz substitui Mario Covas, que assumiu a prefeitura de São Paulo. 
 
O secretário dos Transportes do Estado de São Paulo, Horácio Ortiz, anunciava 
que a compra dos oito Airbus A-310 pela VASP acertada em 1982, não seria 
realizada sem a concessão de linhas internacionais para a empresa. Segundo Ortiz, 
o mercado doméstico não oferecia condições para viabilizar a incorporação das 
aeronaves na frota da VASP (GM, 31 mai. 1983). 
 
Relatório da Casa Civil do governo do Estado de São Paulo apontava que na 
gestão Maluf-Marin, a VASP distribui 12.717 passagens aéreas a políticos, 
amigos e parentes de políticos do PDS e PMDB e realizou 200 vôos para diversos 
estados (FSP, 24 mai. 1983). 
 

JUNHO 
A TAM comemorava o sucesso da “Tarifa Sorriso”, que aumentou de menos 3% 
para mais de 12% os passageiros entre a faixa atendida pela tarifa (mulheres, 
menores de 21 anos e homens maiores de 60 anos) (FSP, 24 jun. 1984). 
 
A VARIG anunciou a criação de uma nova tarifa, em caráter experimental, 30% 
inferior à tarifa cheia, válida durante o todo o dia em substituição aos vôos 
noturnos. O objetivo era popularizar o transporte aéreo, cujos altos preços, , 
“estão fora da realidade econômica do país” segundo Helio Smidt, presidente da 
VARIG. Com a medida Smidt esperava aumentar a demanda em até 20% (OESP, 
25 jun. 1983). A nova tarifa não seria válida para a ponte aérea. Os vôos passaram 
ter três classes, primeira, normal e econômica. (GM, 27 jun. 1983). 
 
A VASP também aderia à tarifa econômica, dando 30% de desconto em todas os 
vôos regulares nacionais. A tarifa foi inicialmente criada pela TRANSBRASIL, 
que daria o desconto para vôos entre 8 horas da noite e 6 horas da manhã. Foi 
seguida pela VARIG-CRUZEIRO que estendeu as promoções para todo os vôos 
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diários. Segundo Claudio Senna Frederico, a VASP solicitou a autorização do 
DAC “para poder competir dentro de um mercado já deficitário”. Segundo ele 
“todas as empresas estão operando no vermelho” e a tarifa econômica não vai 
compensar a queda de receita “ao contrário, estamos céticos quanto a esse 
aspecto, acreditando, inclusive, na possibilidade de se operar cada vez mais no 
vermelho. Mas, uma vez que foi determinado para uma empresa, tem de ser 
estendido às demais”. Para Senna a exclusão do serviço de bordo representaria 
diminuição de 4% no custo final, “mas a inclusão da tarifa econômica pode 
elevar a ocupação das aeronaves para 75% ou 80%, diminuindo para 20% ou 
25% a ociosidade média, estimada hoje em 40%” (FSP, 30 jun. 1983). 
 
A VASP preparava-se para pedir o fim da classe econômica uma vez que o 
crescimento no número de passageiros não foi suficiente para cobrir a redução na 
tarifa. A empresa também iria pedir a diminuição no número de vôos. Segundo 
Pompílio Mercadante Netto, diretor comercial da VASP, uma política de 
descontos poderia aumentar o número de passageiros, mas não na forma como foi 
feita que desviou passageiros que, de uma forma ou de outra, teriam viajado. 
“Talvez possamos partir, por exemplo, para algo mais parecido com a tarifa 
ponto a ponto existente nas linhas internacionais” (GM, 3 ago. 1983). 

 
JULHO 

A TAM começava a veicular em rádios, televisões e jornais a campanha 
publicitária para divulgar a “Tarifa Sorriso” da empresa: desconto de 50% no 
preço da tarifa para mulheres, jovens de até 21 anos e homens com mais de 60 
anos. (FSP, 29 jul. 1983). 

 
SETEMBRO 

Rolim Amaro, presidente da TAM, anunciava a abertura do capital da empresa 
aos funcionários da empresa. Isto resolvia três problemas: garantia a passagem da 
empresa de uma estrutura familiar para empresarial, aumentava o engajamento 
dos funcionários e acomodava financeiramente o reajuste salarial de 52% dos 
funcionários (GM, 14 set. 1983). 
 

OUTUBRO 
Foi aprovada a emissão de Cr$ 6 bilhões em debêntures para aliviar a crise de 
caixa da VARIG. A situação financeira da empresa ficou precária após a 
maxidesvalorização do CRUZEIRO no início de 1983 (GM, 12 out. 1983). 
 

DEZEMBRO 
O DAC negava rumores de que outras companhias brasileiras (VASP e 
TRANSBRASIL) fossem autorizadas a operar rotas internacionais. Estas 
companhias poderiam realizar vôos charter internacionais previamente 
autorizados pelo DAC, desde que estes vôos não prejudicassem a 
VARIG/CRUZEIRO. Segundo o DAC o objetivo era impedir que as empresas 
nacionais concorressem pelo mercado internacional como adversárias, o que 
poderia trazer efeitos extremamente danosos ao país (FSP, 9 dez. 1983). 
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RIO-SUL a o AMERICAN LOYD inauguravam vôo panorâmico pela cidade de 
São Paulo. Com 30 minutos de duração, o passeio era feito num F-27 (FSP, 28 
dez. 1983). 
 

1984 
 

 
FEVEREIRO 

Helio Smidt considerava que seria “uma vitória” se a VARIG repetisse em 1984 
o desempenho de 1983, que tinha sido ruim. O resultado da tarifa econômica não 
foi animador. Em 1984, a VARIG reivindicaria extensões para os vôos da África 
e um terceiro vôo para o Japão. Além disso a VARIG, a PAN AM e Embratur 
tinham planos de investir U$ 105 milhões em campanhas publicitárias de 
divulgação do Brasil (GM, 9 fev. 1984). 
 
A VARIG/CRUZEIRO/RIO-SUL, Interlocadora e Campong Clube Turismo 
crivam o plano “Voe, Dirija e Acampe”. Pelo plano, o cliente recebia o bilhete, 
um carro Gol com bagageiro, tanque cheio, uma barraca modelo canadense para 
duas pessoas e um lampião (FSP, 17 fev. 1984). 

  
A TAM passava a utilizar sistema de reserva em “Tempo Real” com a compra de 
um computador MB-8000 da Cisco (FSP, 3 fev. 1984). 
 

MARÇO 
Acordo entre a VARIG e a SWISSAIR permitiam um incluir escalas entre 
Miami e/ou Nova Iorque ou safáris na África do Sul ou no Quênia (FSP, 30 mar. 
1984). 
 
O DAC autorizou as empresas de aviação nacional a reduziriam a oferta de vôo na 
baixa estação. Na VARIG a redução seria de 8%, na VASP de 12,9 % e na 
TRANSBRASIL mais de 6%. O DAC também estudava a implementação de 
uma nova tarifa promocional, chamada “Brasil Turismo” para promover a aviação 
civil e minorar os efeitos da redução de demanda em virtude da crise econômica 
que o setor enfrenta a dois anos (GM, 14 mar. 1984). 
 

ABRIL 
A VARIG/CRUZEIRO lançava um programa de descontes em bilhetes chamado 
“Brasil Turístico”. Havia dois tipos de descontos para a classe econômica: para 
indivíduos, entre 10 e 50%, e para grupos, com 25%. A ponte aérea não 
participava da promoção (FSP, 8 abr. 1984). 
 

MAIO 
A VARIG/CRUZEIRO investia 1% da renda bruta mensal, cerca de Cr$ 800 
milhões, para desenvolver soluções de software e hardware próprios. Terminais 
eletrônicos com teclados especiais, impressora de bilhetes e software de 
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balanceamento da aeronave, para otimizar o uso de combustível eram alguns dos 
produtos desenvolvidos. Erwin Netteshein, superintendente Geral de Informática 
da empresa, dizia que não havia intenção de vender os equipamentos 
desenvolvidos para outras empresas (OG, 28 mai. 84). 
 
A VARIG/CRUZEIRO entrou no sistema de videotexto da Telesp. O sistema 
dava várias informações como vôos e tarifas, também permitia a realização das 
reservas. (FSP, 11 mai. 1984). 
 
A VASP e TAM refaziam o acordo comercial realizado em 1976. A VASP 
passava a ter novamente 33% da companhia. O acordo foi refeito devido ao 
pedido de denúncia que o Tribunal de Contas do Estado encaminhou ao 
Procurador Geral do Estado, considerando o acordo de 1976 lesivo aos interesses 
do Estado (FSP, 11 mai. 1984). 

 
JUNHO 

Um Bandeirante da TAM chocou-se com um morro nas proximidades de Macaé, 
17 pessoas morreram, a maioria jornalistas de emissoras de TV, o avião tinha sido 
fretado pela Petrobrás para levar visitantes a uma plataforma. 
 
A VARIG e IBÉRIA iniciavam programa publicitário de promoção do Brasil na 
Espanha (FSP, 22 jun. 1984). 
 
VARIG anunciava novo sistema de emissão de bilhetes através de uma 
impressora conectada diretamente ao centro de processamento de dados no Rio. O 
sistema entraria em operação no início de 1985 e permitiria diminuir o tempo 
médio de impressão de passagens entre 15 a 20 minutos para menos de um minuto 
(OESP, 26 jun. 1984). 

 
AGOSTO 

A TAM conquistava o premio “Top de Marketing” da Associação dos Diregentes 
de Venda do Brasil, com destaque para a campanha da “Tarifa-Sorriso” (FSP, 24 
ago. 1984). 
 

SETEMBRO 
A VARIG incluiu no sistema IRIS de emissão de passagens o cálculo automático 
dos preços de passagens internacionais nacionais e regionais (FSP, 21 set. 1984). 
 

NOVEMBRO 
A RIO-SUL preparava-se para criar rota Baixada Santista - Rio de Janeiro (FSP. 
4 nov. 84). 
 
Regulação 
O DAC dividiu o Estado de São Paulo em duas áreas: interior e litoral. A primeira 
deveria ser explorada pela RIO-SUL, a segunda pela TAM (FSP, 7 nov. 1984). 
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A VARIG anunciava a inauguração de duas linhas diretas para Los Angeles 
(EUA). Um dos vôos seguiria para o Japão, o que reduziria o tempo de viajem em 
torno de duas horas. O Japão era considerado um mercado muito compensador. O 
vôo foi anunciado com uma grande campanha publicitária no rádio e na tv, em 
anúncios bilíngües em português e japonês (FSP, 28 nov. 1984). 
 

DEZEMBRO 
A VARIG anunciava o leasing de mais dois 747-300, que seriam entregues em 
1985. A frota dos wide-bodies da empresa era formada por 3 Boeing 747-200, 12 
DC-10, 2 Airbus A-300 (FSP, 8 out 1984). Cada um dos novos aviões custaria 
cerca de US$ 101 milhões. Helio Smidt, presidente da VARIG, declarava “A 
época de investir é agora, em meio á crise econômica. A VARIG acredita na 
recuperação do mercado internacional”. Smidt estimava que o mercado 
internacional de aviação civil iria crescer entre 6 a 8%, e o nacional se reduziria 
entre 10 a 12% (GM, 10 out. 1984). O leasing dos aviões foi financiado por 15 
anos junto a instituições japonesas (FSP, 28 dez. 1984). 
 

 
1985 

 
Regulação 
Na Comissão de Transportes da Câmara de Deputados, os brigadeiros Octávio 
Júlio Moreira Lima, ministro da Aeronáutica, e Valdir da Fonseca, diretor do 
DAC, afirmavam que o conglomerado VARIG/CRUZEIRO iria continuar a 
exploração dos vôos internacionais, pelo menos até 1988 quando terminava a 
concessão, realizada em 1973. Segundo os dois, VARIG e CRUZEIRO eram 
“empresas independentes” e, portanto, capazes de preencher a quota de duas 
empresas estabelecida pela aeronáutica para a exploração de vôos comerciais, que 
foi descrita como uma Política de Governo. Os 15 anos de monopólio eram 
justificados como o tempo mínimo necessário para a amortização dos 
investimentos feitos pela VARIG, para a exploração das rotas internacionais. 
Valdir Fonseca declarava que “não seria justo amputar o acordo feito, depois da 
VARIG ter realizado os investimentos” (JB, 28 jun. 1985). Na mesma ocasião, o 
ministro admitia a possibilidade de re-estudar a divisão das rotas internacionais 
entre as empresas brasileiras dentro da América do Sul. Sobre isto, Helio Smidt 
declarava que “esse assunto deve ser tratado com muito cuidado, porque a 
redistribuição de rotas pode gerar não só dificuldades á própria empresa (que 
recebesse as rotas), mas especialmente enfraquecer” a VARIG e a CRUZEIRO. 
Antonio Angarita Silva, então presidente da VASP chamava o monopólio 
VARIG/CRUZEIRO de “usurpação”. “Queremos entrar no clube do dólar” 
dizia Angarita, que justificava a demanda por linhas internacionais como forma de 
equilibrar a receita da empresa: a VASP só faturava em Cruzeiros mas tinha boa 
parte de suas despesas em dólar. Para a VASP a oficialização dos vôos charter 
permitiria a empresa transportar carga nos vôos que levam passageiros e planejar 
uma estratégia específica para a operação internacional (FT, 12 jul 1985). Helio 
Smidt afirmava que a VASP precisaria ser capitalizada pelo Estado de São Paulo, 
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acionista majoritário da empresa, pois os investimentos para operar linhas 
internacionais eram “brutais”. Dizia que “Nem sequer admito a possibilidade de 
empresa de Estado vir a fazer este transporte”. Smidt não se opõe à realização de 
vôos charter “desde que não sejam em linhas paralelas ou em linhas que exista 
tráfego regular”, e completava “quem está voando para Orlando [pela 
TRANSBRASIL] é o passageiro que estava indo antes via Miami [pela 
VARIG]” (FSP, 12 jun. 1985). “Permitir que outra empresa da mesma bandeira 
entre num esquema de tráfego onde já existe uma luta feroz contra 30 
concorrentes multinacionais não atende ao interesse nacional e só viria 
enfraquecer uma organização brasileira que está operando em condições ótimas. 
Não há mais espaço. O que queremos é alijar desse bolo os concorrentes porque 
já existe muita gente bicando o nosso quintal” “Há realmente necessidade de 
outra empresa nacional voar para o exterior? Existe alguma linha 
economicamente viável que a VARIG está esquecendo de cobrir? Não. Não existe 
absolutamente” (JB, 25 ago. 1985). 
 

JANEIRO 
A VARIG começou a substituir o cinema pelo videocassete nos aviões das rotas 
internacionais (FSP, 2 jan. 85). 
 

FEVEREIRO 
O DAC autorizou a TAM e a VOTEC a operarem as linhas São Paulo - Belo 
Horizonte e Rio - Belo Horizonte, respectivamente (OESP, 28 abr. 1985). A 
TAM teria duas freqüências diárias feitas em seus turboélices F-27, utilizando os 
aeroportos de Congonhas e Pampulha. Embora os vôos, fossem mais demorados 
dos que os jatos, haveria grande economia de tempo por utilizarem-se aeroportos 
nos centros das cidades, ao invés de Garulhos ou Confins, então utilizados (OESP, 
28 abr. 1985). 

 
MARÇO 

A TAM anunciava o novo sistema crediário, o Tamcred, clara referência ao 
presidente Tancredo Neves. O nome não agradou a Paulo Maluf, candidato 
derrotado que utilizou os aviões da TAM em sua campanha. Tancredo viajou com 
a concorrente Líder (FSP, 3 mar. 1985). 
 
A TAM anunciava a construção de um novo hangar para a companhia ampliando 
o existente 2460 m2, apresentado como o maior centro de serviços de manutenção 
de aeronaves executivas do país (FSP, 8 mar. 1985). 
 
A linha São Paulo - Belo Horizonte concedida para a TAM foi cancelada antes de 
começar a funcionar. Rolim soube pelo diretor do DAC que pedido para o 
cancelamento foi feito pelo governador do Estado, André Franco Montoro, ao 
ministro da Aeronáutica. Montoro negava mas Antonio Angarita, presidente da 
VASP, encaminhara relatório ao DAC mostrando que os vôos da TAM 
prejudicariam a VASP (FSP, 16 e 20 mar. 1985). A linha Rio - Belo Horizonte, 
que seria operada pela VOTEC, também foi suspensa (FSP, 17 abr. 1985). 
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ABRIL 

A IATA pedia ao DAC a reformulação dos descontos promocionais das empresas 
nacionais e estrangeiras de aviação civil que operavam no Brasil. Para a baixa 
estação a IATA solicitava desconto de 40% nos bilhetes ponto a ponto, que 
ficariam com a estadia restrita a um mínimo de 13 e no máximo de 60 dias. Para a 
alta estação, pedia descontos de 30% com máximo de 13 dias de estadia. Para as 
tarifas E60, com duas ou três escalas, pedia 20% de desconto (GM, 16 abr. 1985). 
 

AGOSTO 
Regulação 
O Ministério da Aeronáutica transferiu os vôos de jato do aeroporto de 
Congonhas para o aeroporto de Cumbica.  
 
Um grupo de deputados paulistas do PFL, PMDB, PT e PDS foi ao ministro da 
Aeronáutica, Octávio Julio Moreira Lima. Eles solicitavam que vôos para cidades 
distantes menos de uma hora de vôo continuassem utilizando o aeroporto de 
Congonhas. O ministro poderia abrir exceção apenas para a rota Brasília - São 
Paulo. As restantes seriam transferidas para o aeroporto de Cumbica, em 
Guarulhos (FSP, 14, ago. 1985). 
 
A TAM criava a “Tarifa Mágica” com 30% de desconto na compra de três 
bilhetes com pagamento à vista e garantias de sua validade até a data do uso (FSP, 
2 ago. 1985). 
 

SETEMBRO 
A VOTEC colocava à venda sua concessão para transporte aéreo regional (GM, 4 
set. 1985). 
 
A VARIG assinou contrato com a McCormack e Dodge do Brasil para a venda de 
quatro softwares: sistema de análise contábil, financeira e orçamentária; sistema 
de gerenciamento de recursos humanos; e dois softwares de ferramentas para 
desenvolvimento de sistemas (FSP, 29 set 1985). 
 
O DAC estudava a reformulação do transporte aéreo regional, o único que 
apresentou queda no número de passageiros e carga transportados no primeiro 
semestre de 1985 em relação ao mesmo período do ano anterior. Para discutir o 
assunto marcou um seminário no início de 1985 com representantes da empresas e 
do governo. As principais causas para a crise no transporte aéreo regional era a 
competição com o transporte rodoviário, os altos preços do petróleo e a crise 
econômica brasileira (GM, 3 set. 1985). 
 

OUTUBRO 
As tarifas aéreas domésticas foram reajustadas em 18,8% (FSP, 8 nov. 1985). 
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A TAM esperava a revisão do DAC da decisão que proibia empresas regionais 
ligassem o aeroporto de Congonhas aos de Curitiba, Belo Horizonte e Brasília 
(GM, 3 out 1985). 
 
Em outubro de 1985, 30% da receita da TAM era oriunda da venda de bilhetes, 
50% de fretamento e vôos charter, 13% de suplementação tarifaria e 7% de outras 
fontes (GM, 3 out 1985). 
 

NOVEMBRO 
Regulação 
As empresas aéreas regionais apresentaram ao DAC os planos econômicos para as 
operações aéreas nas rotas Rio - Belo Horizonte, São Paulo - Belo Horizonte e 
São Paulo - Curitiba. O problema era conseguir a aprovação das empresas de 
aviação doméstica, pois se tratava de linhas nacionais por definição. Segundo as 
empresas regionais, estas rotas não atrapalhariam a operação das companhias 
nacionais. A demanda perdida com a transferência das operações domésticas do 
aeroporto de Congonhas, no centro de São Paulo, para o aeroporto internacional 
de Guarulhos, era considerada irreversível porque os usuários reduziram suas 
freqüências. A operação de rotas entre aquelas cidades utilizando-se de aeroportos 
centrais traria tais usuários de volta. Isso não roubaria os passageiros que 
viajavam entre aquelas cidades através dos aeroportos internacionais, porque o 
preço da passagem para os aeroportos centrais seria mais alto e o número de 
assentos também seria reduzido (GM, 13 nov, 1985). Nascia o VDC - vôo direto 
ao centro. 
 
As tarifas aéreas domésticas eram reajustadas em 10,28%. (FSP, 8 nov. 1985) 
 
A VARIG anunciava descontos de 50% em qualquer época do ano para as 
passagens ponto a ponto nas rotas para a Europa a partir de janeiro de 1986. O 
desconto da VARIG era resposta à concorrência de companhias estrangeiras, 
sobretudo sul-americanas, que vendiam passagens a preços inferiores que os 
determinados pelo DAC. Goaci Guimarães, presidente da agência de turismo 
Rextur, declara na reportagem que “jamais consegui entender por que era tão 
mais caro um brasileiro ir a França do que um francês vir ao Brasil, embora a 
distância fosse rigorosamente a mesma” (VEJA, 13 nov. 1985). 
 

1986 
 

Regulação 
O controle de preços saia do Ministério da Aeronáutica para o Ministério da 
Fazenda, que não tinha conhecimento dos vários custos dos setores que 
controlava. Aprovado o novo Código Brasileiro de Aeronáutica (Exame, 28 out. 
1987). 
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FEVEREIRO 
A VARIG comprou um computador de grande porte, o IBM 3083, e ampliava a 
capacidade de atendimento para reservas de passagens aéreas. Até o final do ano 
de 1986, o número de terminais nas filiais e agências de viagens passaria de 1358 
para 3000; as agências atendidas passariam de 151 a 500. Isso fazia parte do plano 
da VARIG em acordar o compartilhamento de passagens com quarenta empresas 
aéreas européias e norte-americanas (FSP, 5 fev. 1986). 
 

MARÇO 
A VARIG/CRUZEIRO inaugurou a escala em Juazeiro do Norte (CE) na rota 
São Paulo, Rio, Recife, Juazeiro e Fortaleza. Mário Carvalho, assistente da 
diretoria de planejamento da empresa declarava que “a nova rota é importante 
porque Juazeiro, além de centro econômico regional, é também um dos pólos 
turísticos nordestinos mais concorridos” (FSP, 14 mar. 1986). 
 
A VARIG comprou seis aviões Boeing 767 ER além de fazer a opção para mais 
quatro. O negócio foi de US$ 400 milhões, a maior encomenda em valor feita no 
Brasil (JB, 18 mar. 1986). 
 

ABRIL 
A VARIG se preparava para aposentar 60 comandantes internacionais dos DC-
10, que não poderiam mais voar pois completavam 60 anos. Esta era uma das 
normas da OIAC, Organização Internacional de Aviação Civíl, a qual o Brasil se 
filiava. A aposentadoria foi viabilizada pelo AERUS, plano de pensão criado em 
1982 e mantido pela VARIG, CRUZEIRO, VASP e TRANSBRASIL. O 
AERUS foi criado para complementar a aposentadoria dos comandantes 
internacionais (FSP, 2 fev. 1986). 
 
A VARIG inaugurava linha Brasil - Canadá, entre São Paulo, Rio, Toronto, 
Montreal. A linha era semanal, operada por um DC-10 e substitui os vôos fretados 
realizados pela VARIG para transporte de carga. João Luiz de Souza, 
superintendente de cargas da empresa acreditava no incremento do comércio 
externo entre os dois países, declarava: “faz parte dos planos da VARIG 
inaugurar uma segunda freqüência desta linha provavelmente em novembro” 
(FSP, 10 abr. 1986). Há onze anos a linha era reivindicada pela VASP e 
TRANSBRASIL (FSP, 14 abr. 1986). 

 
JUNHO 

A TAM preparava a abertura do capital da empresa ao público. Esperava captar 
Cz$ 35 milhões que seriam investidos na compra de aviões Brasília da Embraer, 
entre três e cinco aeronaves. Em 1986 a TAM esperava faturar US$ 26 milhões, 
em 1985 a empresa faturou US$ 21 milhões. Em parte, o crescimento deveu-se ao 
VDC, vôo direto ao centro, que permitiu às empresas regionais utilizarem os 
aeroportos nos centros das cidades. O  era utilizado principalmente por executivos 
obrigados a viagens com ida e volta no mesmo dia (FSP, 22 jun. 1986). 
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JULHO 
A VARIG iniciava uma rota direta entre São Paulo e Frankfurt. (FSP, 31 jul. 
1986).  

 
AGOSTO 

Surgia a BRASIL CENTRAL LINHA AÉREA REGIONAL. A empresa era 
formado por 40% da TAM - Táxi Aéreo Maringá, a maior acionista da TAM, 
30% da Motortec e 30% da Barros Ribeiro Participações e Empreendimentos. A 
empresa teria sede em Brasília e voaria com os equipamentos comprados da 
VOTEC, que deixava o transporte aéreo regional (FSP, 1 ago. 1986). Na 
BRASIL CENTRAL, a TAM aumentou em 60% a ocupação das aeronaves 
através da melhoria do serviço e diminuição das escalas permitindo vôos de ida e 
volta no mesmo dia. Rolim via a possibilidade em transformar a aviação regional 
em nacional. A TAM teve problemas para fazer acordos operacionais com a 
BRASIL CENTRAL, porque o governo via estes acordos como concorrência as 
empresas nacionais, chegando a proibir a venda de alguns trechos, como o São 
Paulo – Belém (Exame, 4 mar. 1987) 
 
O Sindicato Nacional dos Aeronautas denunciava as empresas aéreas de por em 
risco a segurança dos vôos por não conceder férias à tripulação. José Caetano 
Lavorato Alves, presidente do Sindicato, acreditava que o problema devia-se ao 
aumento do tráfego aéreo de carga e passageiros que não era acompanhado pela 
contratação de pessoal (FSP, 1 ago. 1986) 
 
O DAC autorizou vôos alternativos na ponte aérea Rio - São Paulo a serem 
realizados em pool pela TAM, BRASIL CENTRAL e RIO-SUL. Rolim dizia 
que queria operar seus vôos sozinhos, “porque pool despersonaliza essas 
operações”, e que a “Brasil-Central nem chegou a pedir para participar de tal 
pool.” O alvo da TAM era os passageiros do interior paulista, que já utilizavam a 
empresa para chegarem até São Paulo (FSP, 4 ago. 1987). 
 

SETEMBRO 
Realizado a IV CONAC, Conferência Nacional de Aviação Civil. Nela, VASP e 
TRANSBRASIL atacavam duramente o monopólio das linhas internacionais da 
VARIG. (FSP. 01 out. 1986). 
 

OUTUBRO 
Pesquisa realizada pelo IBOPE a pedido da TRANSBRASIL nos aeroportos 
internacionais de Cumbica, São Paulo, e no Galeão, Rio de Janeiro, com 
brasileiros residentes no Brasil apontava que 90,3% dos entrevistados eram a 
favor do fim do monopólio da VARIG. As vantagens apontadas para a operação 
de vôos para o exterior por empresas aéreas brasileiras eram a melhoria do serviço 
(64%), aumento no número de vôos (57,3%) e barateamento do serviço (39,9%) 
(FSP, 01 out. 1986). 
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A VARIG anunciava contrato no valor de US$ 11 milhões para a compra dois 
aviões Brasília EMB - 120 da Embraer para atender as rotas regionais operadas 
pela RIO-SUL. Era a primeira venda da aeronave para o mercado brasileiro (FSP, 
23 out. 1986). 
 

NOVEMBRO 
A VARIG anunciava a automação do transporte de cargas da empresa, que 
passaria a contar com sistemas de reservas e emissão de documentos via 
computador. Laércio Fernandes, superintendente de Relações Com a Indústria, em 
palestra promovida pelo Clube da Asa e Associação Brasileira dos Transportes de 
Carga Aérea, falou da importância para a VARIG em desenvolver no prazo mais 
rápido possível, o sistema de transporte e comercialização via computadores 
“para impedir a invasão das empresas estrangeiras com seus sistemas do gênero” 
(FSP, 6 nov. 1986). 
 
A VARIG fechava o ano de 1986 com crescimento real de 32% no faturamento. 
(GM, 29 nov. 1986). 

 
1987 

 
JANEIRO 

Regulação 
Terminava em 09 de Janeiro de 1987 o monopólio da VARIG nas aéreas 
internacionais. O Ministro da Aeronáutica, Octávio Júlio Moreira Lima. As novas 
linhas seriam distribuídas entre VARIG/CRUZEIRO, TRANSBRASIL e VASP 
nas seguintes condições: a) a princípio, apenas as rotas internacionais teriam uma 
empresa brasileira operando por país; b) em países de grande extensão territorial e 
desenvolvido mercado aéreo poderia haver uma segunda empresa como 
concorrente; c) a VARIG/CRUZEIRO manteria as linhas já operadas e as duas 
empresas seriam consideradas não concorrentes entre si. A participação das 
empresas aéreas no mercado doméstico e vôos internacionais não regulares seria 
revista “visando preservar o equilíbrio da indústria do transporte aéreo”. O 
Ministério da Aeronáutica evitaria a superposição de companhias em uma mesma 
rota, dando prioridade às empresas de capital privado, exigiria estudos de 
viabilidade técnica e econômico-financeira para a criação de novas linhas, 
garantiria o regime de livre competição com as restrições enumeradas e 
incentivaria a exploração de novos mercados (FSP, 17 jan. 1987). 
 

 Regulação 
VASP e TRANSBRASIL comemoravam o direito de explorar linhas 
internacionais. Omar Fontana, presidente da TRANSBRASIL declarava: “A 
guerra ainda nem começou”, “Não temos medo da concorrência”. A meta da 
empresa era ampliar de 7,3% para 33% as receitas provenientes das rotas 
internacionais. Segunda Helio Smidt, presidente da VARIG, o problema da 
entrada de novas freqüências regulares era o aumentodos vôos de companhias 
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estrangeiras para o Brasil. Fontana se defendia: “A reciprocidade é algo muito 
relativo e não somos os únicos que podem compromete-la” (Exame, 4 mar. 1987). 
 
A VARIG inaugurava um novo hangar em Porto Alegre para a manutenção de 
aviões como DC-10 e 747. O hangar tinha 10.800 m2 e custou cerca de US$ 2,5 
milhões (FSP, 17 jan. 1986; GM, 29 nov. 1986; 15 jan. 1987). 
 
A VARIG comprou quatro empilhadeiras Clark Michigan com capacidade de sete 
toneladas destinadas à movimentação de carga em seus terminais no Rio de 
Janeiro (FSP, 15 jan. 1987). 

 
MARÇO 

A VARIG reabriu a linha São Paulo - Teresina, inativa à 15 anos (FSP, 12 mar. 
1987). 
 
 A VARIG assinava carta de intenção para a compra de seis aviões MD-11, com 
opção para mais quatro, num total de US$1 bilhão. O avião poderia transportar 
mais de 400 passageiros, mas a configuração encomendada pela VARIG era para 
270 lugares e 25 toneladas de carga (FSP, 26 mar. 1987). 
 

ABRIL 
A revista Variguinho, editada pela editora Ícaro, tinha sua tiragem aumentada para 
70 mil exemplares. A revista tinha 36 páginas e o público era de 5 a 12 anos. 
Inicialmente, a publicação era distribuída nos vôos domésticos e internacionais da 
VARIG, o aumento na tiragem devia-se à comercialização da revista nas bancas 
de jornais (FSP, 9 abr. 1987). 
 

MAIO 
A VARIG comemorava 60 anos, com missa em um de seus hangares no 
Aeroporto de Congonhas. Em discurso, Hélio Smidt, presidente da VARIG, 
enumerava as peculiaridades do setor aeroviário, entre elas a necessidade de fazer 
investimentos extremamente elevados a cada cinco anos, para adquirir 
equipamentos de ponta e garantir a competitividade no mercado. Para ele o 
mercado nacional tinha uma enorme potencialidade, em decorrência do tamanho 
do Brasil e de sua população. Embora a desejada economia de escala ainda não 
fosse atingida, o valor da passagem era comparativamente baixo, o exemplo dado 
foi o bilhete da ponte aérea Rio - São Paulo, que custava Cz$ 770 (US$ 24) e a 
corrida de taxi entre o aeroporto de Guarulhos e até o centro de São Paulo, que 
custava (Cz$ 500) através (OESP, 7 mai. 1987). A VARIG era um conglomerado 
de 22 empresas controladas pela Fundação Rubem Berta. Além do transporte 
aéreo, tinha negócios no setor de hotelaria, turismo, publicidade e agropecuária. 
Ao total a VARIG tinha mais de 30 mil funcionários, sua frota era composta de 
51 jatos e 14 turboélices que atendiam 33 cidades brasileiras e 35 no exterior 
(FSP, 14 mai. 1987).  
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Helio Smidt anunciava que os planos da VARIG até 1997 eram transportar 160 
milhões de passageiros e mais de 5 bilhões de toneladas de carga, o dobro do que 
a empresa tinha conseguido em seus 60 anos de existência. Smidt achava que a 
aviação comercial brasileira estava engatinhando, mas que os dados do mercado 
brasileiro, quando comparados aos do americano, eram muito promissores. Smidt 
tinha “a mais absoluta convicção” de que a aviação comercial brasileira 
experimentará um boom “tão logo tenhamos uma convergência de fatores como 
estabilidade econômica e melhor distribuição de renda”. Harro Fouquet, diretor 
de Planejamento da VARIG, considerava que o crescimento da empresa não se 
daria apenas com a abertura de novas linhas. Considerava que 90% da expansão 
pretendida poderia ser atingida simplesmente refazendo os vôos, tornando diretos 
aqueles que podem deixar de ter escalas - como ocorreu com os vôos para Roma, 
Frankfurt e Caracas - tornando-os mais rápidos e confortáveis. A prestação de 
serviços a terceiros era outro ponto no qual a empresa esperava aumentar sua 
participação (JB, 07 de mai. 1987). 
 
Helio Smidt dizia que a suspensão do pagamento dos juros da dívida externa 
brasileira não afetaria os investimentos planejados pela VARIG, previstos em 
US$ 1,6 bilhões. Smidt dizia que “os financiamentos serão viabilizados por meio 
de um pool de bancos estrangeiros sob a liderança e coordenação do Eximbank”. 
Smidt acreditava que o governo brasileiro iria manter a exclusividade da VARIG 
nas linhas internacionais e que a concorrência iria “prejudicar o próprio país, o 
que certamente não deverá ocorrer”. Para ele a VASP e a TRANSBRASIL 
poderiam ter linhas internacionais, desde que estas não coincidissem com as da 
VARIG (GM, 8 mai. 1987) 
 
A VARIG anunciava investimentos de US$ 1 bilhão até 1990. Smidt disse: “Para 
bancar tais investimentos a VARIG vai contrair empréstimos externos de longo 
prazo, além de contar com recursos próprios”. “Não me pergunte como isso será 
obtido ou pago, mas com certeza os investimentos não vão parar”. O cronograma 
contava com a aquisição de aviões de última geração para longas distâncias, como 
os MD-11 e Boeing 747-400, além da construção e ampliação dos hangares em 
São Paulo e Rio de Janeiro. Os investimentos nesta área também visavam 
aumentar a participação da VARIG no mercado internacional de manutenção 
serviços e treinamentos, especialmente para empresas estrangeiras. Os 
investimentos nas novas aeronaves faziam parte da estratégia da VARIG em 
competir com empresas internacionais em pé de igualdade (FSP, 14 mai. 1987). 
 

JUNHO 
Apesar da crise econômica, a VARIG confirmava os investimentos. Helio Smidt 
dizia: “não será por uma questão episódica que vamos parar. Temos que 
acreditar no país” (OESP, 3 jun. 1987). 
 
A VARIG anunciava em dois meses o início da operação da VARIG TRADING, 
que atuaria no mercado exterior. A empresa aproveitaria a estrutura de 130 
escritórios internacionais em 35 países (OESP, 3 jun. 1987). 
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A TAM anunciava a compra de mais três jatos executivos Citation 3. Os jatos 
eram empregados principalmente o trecho Rio - São Paulo, onde a ponte aérea já 
estava saturada. Segundo Rolim, o governo deveria reduzir o excessivo controle 
sobre a compra e venda de aviões particulares. Dizia: “antes vivíamos uma 
ditadura política, mas tínhamos liberdade econômica; hoje, temos liberdade 
política, mas uma ditadura econômica” (FT, 26 jun. 1987). 
 

JULHO 
O DAC propunha mudanças na aviação regional. Em portaria o órgão considerava 
ligação regional cidades distantes entre si até 500 km onde, pelo menos uma, de 
baixo ou médio potencial de tráfego. Por baixo potencial entendia-se demanda de 
até cinco mil passageiros; médio era entre cinco a 20 mil passageiros. Além disso, 
rotas entre 20 a 40 mil passageiros poderiam ser operadas por empresas regionais 
e nacionais. Isso não apenas limitava a atuação das companhias regionais, mas 
transformava as rotas mais rentáveis em mercado das empresas nacionais, Rolim 
da TAM chamava a proposta de “irresponsabilidade”, “depois de onze anos, o 
governo resolveu qualificar e quantificar o mercado aéreo, porque então só 
regular o que faz a regional e não também a nacional”. Segundo Rolim isto traria 
o fim da aviação regional e diante disso, lhe restavam três alternativas, vendera 
TAM à VASP, ir à justiça ou “confiar no bom senso do ministro da Aernáutica, 
para que ele revogue a portaria” (FSP, 15 jul. 1987). Já para Paulo Robero 
Segala, diretor comercial da RIO-SUL, era “possível que empresas regionais e 
nacionais comvivam pacificamente numa mesma linha aérea” pois o mercado 
aéreo nacional era suficiente para atender a todas as empresas nacionais (FSP, 16 
jul. 1987). 
 
Helio Smidt, presidente da VARIG, pedia o fim do depósito compulsório para as 
viagens internacionais para combater 50% de ociosidade da empresa (FSP, 24 jul 
1987). 
 
Oscar Dalcenter, presidente regional da Associação Brasileira de Agentes de 
Viagens, pressionava Smidt a manifestar-se sob depósito compulsório: “A 
VARIG talvez prefira tratar do assunto nos bastidores, enquanto as empresas 
internacionais não podem falar porque seus diretores estão impedidos, mas nós, 
do setor do turismo, temos procurado solução para esse problema que está 
prejudicando toda a atividade, incluindo a da VARIG, que trabalha com o 
produto deste transporte”. O depósito compulsório era uma taxa de 25% cobrados 
sobre os bilhetes internacionais (GM, 28 jul. 1987). 
 

SETEMBRO 
A VARIG inaugurou as linhas para Barcelona com quatro vôos semanais 
operados por DC-10 (FSP, 3 set. 1987). 
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OUTUBRO 
A TRANSBRASIL sofreu intervenção do governo federal para salvar a empresa 
da insolvência. Além da intervenção a empresa recebeu US$ 40 milhões do 
BNDES para pagar o financiamentos dos aviões e o querosene de aviação à 
Petrobras. A intervenção era justificada pela co-responsabilidade do governo na 
crise da eimpresa. O governo controlava mantinha as empresas sob forte controle, 
inclusive definindo tarifas cobradas. Segundo as empresas, o grande culpado pela 
descapitalização das empresas era a defasagem de 80% nas tarifas, causada pelo 
congelamento de preços do Plano Cruzado. O coronel José Reginaldo Bastos, do 
diretor DAC, se defendia: “Nossa função é garantir uma concorrência controlada 
para que todos tenham igualdade de condições”. Outro reclamação era o 
monopólio da VARIG/CRUZEIRO nos vôos internacionais. Assim Hélio Rocha, 
VASP e TRANSBRASIL não podiam contar com receita regular em dólar, 
moeda utilizada no pagamento de aeronaves, peças, equipamento e combustível. 
Hélio Rocha, diretor da Vasp, diz: “Enquanto a Varig têm 75% do faturamento 
em dólar, nós dependemos do cruzado” (Exame, 21 out. 1987); 
 
A TAM solicitava ao governo federal empréstimo no valor de US$ 5 milhões, um 
dos principais fatores da crise era seu endividamento. A mesma razão também 
levou a TRANSBRASIL a solicitar ajuda no valor de US$ 50 milhões. Para o 
presidente da VASP, Sidnei Franco da Rocha, as três principais causas da crise na 
aviação comercial brasileira eram: a) a falta de diálogo entre o poder concedente e 
as empresas aéreas nacionais; b) o autoritarismo existente no setor; c) o 
desequilíbrio entre as empresas aéreas na participação do mercado. Afirmava ser 
inadmissível que a VARIG detivesse 100% do mercado internacional e 42% do 
mercado nacional (FT, 8 out. 1987). 
 

DEZEMBRO 
Em pesquisa do Datafolha a VARIG é eleita a companhia aérea com o melhor 
serviço de bordo, com 62% da preferência; seguida pela Transbrasil, com 18%; 
VASP, com 9%. Basicamente, a pesquisa do Datafolha considerava como serviço 
de bordo como as refeições servidas durante as viagens (FSP, 31 dez. 1987). 
 

1988 
 

ABRIL 
A VARIG começava nova campanha publicitária para atrair executivos 
americanos e europeus. Tais clientes adquiriam as tarifas mais compensatórias 
porque as empresas pagavam sua passagem, não podendo submeter-se a restrições 
de datas e períodos de permanência exigidos nos bilhetes promocionais. Além 
disso, a rotina de trabalho destes passageiros exigia vôos confortáveis. A VARIG 
apostava na excelência de seu serviço de bordo para concorrer com os programas 
de milhas das empresas americanas, que naquele momento tinho sido reduzidos 
(FSP, 12 abr. 1988). 
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MARÇO 

A VARIG unia-se com a JAPAN AIR-LINES (JAL) em joint-venture para abrir 
o 4.º vôo semanal para o Japão (FSP, 25 fev. 1988). Segundo Helio Smidt a 
associação com a JAL tinha dois sentidos: a) gerar receita em ienes para 
amortizar a dívida da VARIG nesta moeda; b) era uma estratégia de longo prazo, 
tendo em vista o aumento pela demanda de viagens entre o Brasil e o Extremo 
Oriente, devido ao crescimento econômico de Formosa, Coréia, Singapura e 
China (FT, 2 mar. 1988). 
 
A VARIG divulgava um prejuízo de Cz$ 15 bilhões em 1987, a principal causa 
do resultado negativo foi a divida em iene, que teve forte desvalorização em 
relação ao dólar em 1987. Ainda assim a companhia anunciava investimentos no 
valor de US$ 200 milhões, cerca de Cz$ 20 bilhões, a maior parte dedicada à 
renovação da frota. “O prejuízo exige cautela mas não chega a comprometer os 
investimentos” (FT, 2 mar. 1988). 
 

MAIO 
A VARIG começou a operar vôos diários da Europa para o Brasil. As linhas 
seriam Londres - São Paulo, Paris - São Paulo e Zurique - São Paulo, todos com 
escala no Rio. O objetivo era atender “a demanda do empresariado de São Paulo, 
que tem pouco tempo para resolver importantes negócios” dizia Harro Fouquet, 
diretor de Planejamento. (FSP, 17 mai. 1988). 
 
A VARIG investia na modernização do serviço de re-embolso de carga aérea. O 
objetivo era fazer o serviço ir de 5% para 20% do total das receitas da Varig. A 
implementação de sistemas de computadores iria ampliar a captação de cargas 
domésticas, o principal alvo do serviço era as empresas que vendiam por meio de 
catálogo e não dispunham de equipes de venda (FSP, 19 mai. 1988). 
 
A VARIG inaugurava o vôo Salvador – Frankfurt (FSP, 26 mai, 1988). 

 
AGOSTO 

A Boeing anunciava que a VARIG adquiria cinco 737-300 da companhia no 
valor de US$ 140 milhões. Os aviões seriam usados na ponte aérea Rio - São 
Paulo, substituindo os Electra (FSP, 01 ago 1988). 
 

NOVEMBRO 
A VARIG lançava campanha publicitária para estimular o turismo de férias entre 
os brasileiros. O objetivo era tornar as férias como necessidade social e não um 
item supérfluo, tal como ocorria na Europa, Japão e Estados Unidos. A campanha 
não tinha intenção de promover a venda de assentos em aviões. O momento era 
oportuno em razão do dispositivo inserido na Constituição de 1988, então recém 
promulgada, que estabelecia o abono de férias (FSP, 27 nov. 1988). 
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1989 
 

 
JANEIRO 

Foi estabelecido um novo acordo aéreo entre Brasil e Estados Unidos. Fontes 
ligadas às negociações revelara, que “A VARIG percebeu há algum tempo que o 
acordo ia sair e se preparou para tirar vantagem dele”. A VARIG operaria com 
mais dois jatos a linhas Miami - Rio e Miami - Nove Iorque. A EASTERN 
AIRLINES ganhou sete vôos semanais saindo de Miami, e a AMERICAN 
AIRLINES ficou com a linha que saia de Houston e Nova Iorque (JB, 18 jan. 
1989). 
 

ABRIL 
A VARIG inaugurava novo terminal de carga no aeroporto do Galeão. Com 8000 
m2, o terminal contava com frigoríficos para cargas perecíveis e estava habilitado 
a trabalhar com cargas radioativas. O transporte aéreo representava 28% da receita 
da empresa, no setor internacional a VARIG era responsável por 50% da 
importação e 60% das exportações brasileiras. Os principais mercados eram os 
Estados Unidos e a Europa. (FSP, 9 fev. 1989) 
 

MAIO 
Acidente com um F-27 em Bauru, da TAM. O avião deslizou sobre a pista e foi 
parar na rua, matando mãe e criança dentro de um carro. No avião somente o 
piloto morreu. 
 
A TAM mostrava interesse em comprar a VASP. Rolim teria dito ao brigadeiro 
Pedro Ivo Seixas, diretor do DAC: “Brigadeiro, se o DAC diminuir o controle do 
Estado sobre o reajuste da tarifa aérea e diminuir a defasagem que existe hoje no 
preço do bilhete, eu compro a VASP”. “Se o governo não parar de controlar 
tanto a aviação comercial, eu sugiro que ela toda seja entregue à VARIG, que é 
a melhor de todas”. Sobre a VASP Rolim dizia: “É uma empresa sem memória, 
que em 55 anos teve 52 presidentes.”. Rolim dava publicidade a seis condições 
para comprar a VASP: a) que o leilão fosse público, se possível na Bolsa de 
Valores de São Paulo; b) que o valor de compra fosse entre US$ 30 milhões e 
US$ 60 milhões; c) que pudesse comprar cerca de 60% do controle acionário da 
companhia; d) que não estivesse obrigado a fazer linhas aéreas internacionais; e) 
que não precisasse a se associar a companhias estrangeiras; f) que a Assembléia 
Legislativa não o proibisse de demitir funcionários (FSP, 11 mai. 1989). 
 

JUNHO 
A VARIG promovia o 1.º torneio VARIG Revelação de Esqui, disputado em 
Termas de Chilan, no sul do Chile. O pacote incluía aulas de esqui (FSP, 25 mai. 
1989). 
 
O Brasil e União Soviética discutiam um acordo para linhas comercias entre os 
dois países. O Itamaraty estava decidido assinar o acordo, embora a VARIG não 
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tivesse interesse na linha. Para a VARIG o mais interessante seria estabelecer 
acordo Interline com a Aeroflot, e empresa soviética, pelo qual os passageiros da 
VARIG fariam conexão de Paris ou Frankfurt. Para isso a VARIG ainda tentaria 
convencer o governo que, no momento, abrir a rota Rio - Moscou era impossível 
(FSP, 23 jun. 1989).  

 
AGOSTO 

A COTAC, Comissão de Coordenação do Transporte Aéreo Civil, autorizou a 
VARIG a trazer por leasing 15 Boeing 737-300. Os aviões seriam destinados às 
rotas domésticas e internacionais regionais (GM, 4 ago 1989). 
 

OUTUBRO 
A VARIG criava campanha publicitária para incentivar os empresários a utilizar 
de viagens de incentivos com forma de premiação. O objetivo era passar de 10 mil 
para 150 mil pessoas/ano realizando este tipo de viagem num prazo entre três e 
cinco anos (FSP, 4 out. 1989). 
 

NOVEMBRO 
A VARIG re-estruturava o setor financeiro e criava o Banco VARIG S/A que 
atuaria nas carteiras comercial, de crédito ao consumidor e câmbio. O público 
alvo era pessoas de alta renda (OG, 1 nov. 1989). 
 

1990 
 

A VARIG aumentou a oferta de assentos em 16%, a VASP em 33% e 
TRANSBRASIL em 13% (Exame, 1 abr. 1992). 

 
A metas da TAM para os próximos 4 anos era se especializar no atendimento a 
executivos e atrair para sua frota 20% do tráfego aéreo nacional, cerca de 15 
milhões de passageiros/ano. Para isso, até 1994, Rolim esperava contar 14 
Fokker-100 realizando vôos diretos para as principais cidades do Brasil (FSP, 25 
jul. 1990). Os dois primeiros aviões foram apresentados em outubro. 
 

FEVEREIRO 
Fernando Collor assume a presidência da república. 

 
Regulação 
O DAC proibiu a PAN AM de ter programa de milhagem no Brasil, porque a 
legislação exigia que uma companhia aérea oferecer qualquer promoção, todas as 
outras deveriam concordar. A AMERICAN AIRLINES tinha seu programa, mas 
suas milhas não podiam ser usadas para adquirir bilhetes em vôos a partir do 
Brasil. A VARIG não tinha planos de oferecer um programa de milhagens, 
segundo seu diretor “Se você começa um programa destes não pode parar nunca 
mais” “A Varig deverá continuar sua política voltada para bons serviços, 
ressaltando a pontualidade dos vôos, a facilidade no check-in e o atendimento de 
bordo” (Exame, 11 jul. 1990) 
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A VARIG inaugurou a rota Brasília - Ji-Paraná (RO), com duas freqüências 
semanais realizadas em Boeing 737-200. Segunda a VARIG, Ji-Paraná situava-se 
num pólo econômico regional e com potencial turístico (GM, 6 fev. 1990). 
 
A VARIG anunciou a compra de 15 Boeing 737-300, no valor de US$ 450 
milhões (OESP, 13 fev. 1990). 

 
A VARIG anunciou um novo pacote para aumentar a venda de passagens. O 
plano dava descontos 25% para bilhetes adquiridos com sete dias de antecedência, 
25% para passagens entre cinco a 30 dias de permanência, 20% nos vôos noturnos 
com partida após a meia noite e chegada até as 6 da manhã. A tarifa de casal, onde 
o comprador tem 25% de desconto sobre sua passagem e 40% para o 
acompanhante, incluía três diárias na Rede Tropical de hotéis. As promoções 
eram para conquistar as pessoas que cancelaram as férias devido à recessão 
econômica (FSP, 23 fev. 1990). 
 

MARÇO 
Regulação 
A Portaria 957 do DAC reafirmava a validade de um ano das passagens aéreas e 
retirava a exigência de que os passageiros tivessem que utilizar o primeiro trecho 
dos bilhetes num prazo de 30 dias (GM, 3 mar. 1990). 
 
A VARIG começava a voar para Chicago, operando pelo aeroporto de O’Hare, 
considerado o mais movimentado do mundo. Essa era a quarta cidade americana 
atendida pela empresa, que também mantinha vôos pára Los Angeles, Miami e 
Nova Iorque (GM, 17 fev. 1990). 
 
A VARIG anunciava que os bilhetes de viagens domésticas ou internacionais, 
com tarifas normais ou promocionais, vendidos no Brasil deveriam ser emitidos 
com 15 dias de antecedência do vôo efetivamente marcado. No caso dos bilhetes 
internacionais, os dias contavam-se a partir do primeiro trecho da viagem. O 
presidente da ABAVRJ, Associação Brasileira de Agência de Viagens do Rio de 
Janeiro, Sergio Nogueira solicitava a intervenção DAC no mercado (GM, 3 mar. 
1990). 
 

ABRIL 
Falecia a 11 de abril de 1990 Helio Smidt, presidente da VARIG desde abril de 
1980 (FSP, 19 abr. 1990). 
 
A VARIG/CRUZEIRO e a RIO-SUL lançavam o programa “Plano econômico 
de vôo - o Brasil pede passagem”. Seguindo o esquema adotado pela VASP e 
TRANSBRASIL, as empresas também passaram a vender passagem em quatro 
vezes sem juros ou então pelo crediário, com entrada de 20% e até oito parcelas 
com juros de 8% ao mês, ao invés dos 15% anteriores. Stélio Moura, gerente 
Comercial para São Paulo, dizia: “Estamos partindo para um mercado altamente 
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competitivo, onde o que conta são as facilidades oferecidas e o nível do serviço” 
(GM, 9 abr. 1990). 
 
Rubel Thomas assumiu a presidência da VARIG. Sua filosofia na empresa seria a 
mesma seguida por Helio Smidt: desenvolvimento na segurança dos aviões, 
informática e transporte de cargas. Thomas assumia um conglomerado de 25 
empresas e 23 subsidiárias com 40 mil funcionários e cuja receita em 1989 foi de 
US$ 2,3 bilhões. A VARIG operava em 46 cidades no Brasil e 44 no exterior e 
contava com 313 agências espalhadas pelo mundo (FSP, 19 abr. 1990) 
 

MAIO 
A TAM anunciava a aquisição por leasing de dois jatos Fokker-100. O avião 
estava orçado em US$ 30 milhões e comportaria 100 passageiros, de 122 
possíveis (FSP, 10 mai. 1990). O avião foi especialmente desenvolvido para 
reduzir custos em trajetos curtos e médios. Para isso foi equipado com turbinas 
Rolls-Royce e assentos mais leves economizando 30% de combustível (FSP, 25 
jul. 1990).  
 

JUNHO 
A TRANSBRASIL iniciou vôos diários para Miami (Exame, 11 jul. 1990). 
 
A VARIG declarava interesse em participar da concorrência de privatização da 
AEROLINEAS ARGENTINAS, promovida pelo presidente argentino Carlos 
Menen. O objetivo da VARIG era adquirir parte do controle acionário da empresa 
junto com um grupo de empresários argentinos e a KLM. Segundo Rubel 
Thomas, esta era uma das estratégias da VARIG para a “batalha aérea” dos anos 
90, que também contariam com investimentos pesados em novos aviões, infra-
estrutura e treinamento (FSP, 29 jun. 1990). 
 
A VARIG anunciava os novos produtos de informática da empresa: o Projeto 
Mercúrio e o Íris Amigo. O Mercúrio permitia às agências de viagens o controle 
de venda, reserva de passagens e escolha da rota. O Íris Amigo iria facilitar a 
venda dos produtos comercializados pelo Sistema Íris (JB, 29 jun. 1990). 
 
Rubel Thomas estimava em US$ 5 bilhões o investimento na compra de novas 
aeronaves para a VARIG. A empresa passaria a ter 91 aeronaves até o final de 
1990 e 118 no ano 2000 (JB, 29 jun. 1990). 

 
A TAM inaugurava a rota Londrina - Ribeirão Preto - São Paulo com os jatos 
Fokker-100 (OESP, 2 jun. 1991). 
 

JULHO 
Com o slogan “Verde, esperança do turismo” a VARIG anunciava sua campanha, 
para promoção do eco-turismo no Brasil, em especial para a Amazônia e o 
Pantanal mato-grossense. Rubel Thomas declarava: “A opinião pública mundial 
está interessada na questão ecológica no Brasil. E só preciso divulgar o que 
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existe na natureza brasileira, e nós pretendemos investir pesado para conquistar 
este segmento de mercado” (OG, 31 jul. 1990). 
 
Declaração de Rubel Thomas sobre a entrada da TRANBRASIL no mercado de 
vôos aéreos internacionais “Esta questão tem que ser vista com cautela. Deve-se 
permitir uma abertura para novas empresas nessa área, mas moderadamente, 
não ao ponto de enfraquecer o principal transportador brasileiro” (OG, 31 jul. 
1990). 

 
AGOSTO 

Wagner Canhedo liderando um grupo de 5 empresas suas e a VOE, companhia 
formado por empregados da VASP, comprou a VASP por US$ 43,5 milhões, 
ficou com 60% das ações, deu as suas fazendas no Paraná como garantia da 
dívida. Esta era a única proposta que o governo do estado recebeu no leilão de 
privatização da empresa. A VASP tinha dívidas de US$ 605 milhões, dos quais 
US$ 351,4 já estavam vencidas e outros US$ 144,5 venciam até o final do ano. A 
empresa tinha 7641 funcionários, patrimônio de US$ 625 milhões e uma frota 
envelhecida com aviões de 15 a 20 anos de idade.  (Exame, 19 set. 1990). 
 

SETEMBRO 
A TAM começou a operar na ponte aérea São Paulo - Rio - São Paulo com o vôo 
chamado de Primeira Classe (FSP, 25 jul. 1990). Para concorrer com os Electras 
da ponte-aérea o passageiro não enfrentava fila, que eram grandes, tinham serviço 
de bordo e atendimento diferenciado e também podiam reservar assento e horário. 
 
A TAM inaugurava a rota São Paulo - Campinas, que serviriam de opção para a 
conexão com vôos noturnos que saiam de São Paulo com destino a Belo 
Horizonte, Londrina, Ribeirão Preto e Curitiba (FSP, 11 set. 1990). 
 
A TAM anunciava a substituição de toda sua frota de aviões bimotores 
Bandeirante pelo monomotor Caravan 1, fabricado pela Cessna. Até julho de 1991 
a empresa receber 25 aeronaves para cumprir as rotas nos estados de São Paulo, 
Minas Gerais, Goiás, Mato-Grosso, Pará, Maranhão e Brasília (FSP, 20 set. 
1990). 
 

OUTUBRO 
VARIG anunciava a compra de 14 aviões da Boeing, seis 747-400 e oito 737-
300, com opção de compra para mais 12, cinco 747-400 e sete 474-300. O 
negócio foi fechado por US$ 2,6 bilhões. Rubel Thomas dizia: “Com essa 
encomenda vamos concretizar nossos planos de expansão para a década de 90, 
que incluem novas rotas, modernização da frota e manutenção da taxa de 
crescimento em 6% ao ano” (JB, 16 out. 1990). 
 
A TAM apresentava seus primeiros dois Fokker-100 (F-100). As aeronaves 
aguardavam autorização do DAC para operar nas linhas Congonhas - Belo 
Horizonte e Congonhas - Brasília. Rolim comprara os aviões sem a autorização do 
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DAC para operar nestes dois aeroportos que, por estarem no centro das cidades, 
não poderiam receber jatos. (FSP, 5 out. 1990). 
 

1991 
 

 
MARÇO 

A VARIG anunciou a implementação de uma nova rede de alta velocidade, 64 
Kbps, via satélite. O objetivo da rede era atender 50% do volume de vendas e 
suportar o crescimento de 20% ao ano na demanda de transporte aéreo de 
passageiros (GM, 23 mar. 1991). 
 

ABRIL 
Devido ao vento, um F-100 da TAM, vazio, se desengatou do trator que o 
removia, cruzando a pista de do aeroporto de Congonhas, debruçando-se sobre o 
pavilhão de autoridades. Após dois dias foi removido devido a dificuldade dos 
técnicos em retirá-lo.  

 
VASP e TRANSBRASIL preparavam-se para disputar o mercado internacional 
com a VARIG. A TRANSBRASIL investia na aquisição de adquirir 13 
aeronaves, oito Boeing 767 e cinco Boeing 777, no valor de US$ 1,8 bilhões. A 
empresa tinha vôos diários para Miami e se preparava para voar para Nova Iorque 
e Moscou. Embora estivesse com prejuízo há dois anos, Omar Fontana presidente 
da TRANSBRASIL afirmava: “o investimento se pagará somente com a 
economia de combustível”. Wagner Canhedo, dono da VASP anunciava o 
investimento de US$ 4 bilhões na frota da VASP para as rotas internacionais de 
dez MD-11, dois Boeing 767, quatro Boeing 747. Para as rotas domésticas seriam 
adquiridos 27 Boeing 737. No plano da VASP estavam novas rotas para Nova 
Iorque, Los Angeles, Madri, Seul e Roma. Rubel Thomas, da VARIG, não 
acreditava que o mercado internacional fosse a solução para as companhias:  “O 
mercado é pesadamente competitivo, exige pesados investimentos e mesmo 
empresas de grande porte como TWA e PAN AM estão atravessando sérias 
dificuldades”. Para Thomas, a saída era o realinhamento de preço no mercado 
doméstico.  No entanto, os números da VARIG não batiam com a análise de  
Thomas: a empresa tinha 80 aviões dos quais 66 eram jatos, a empresa voava para 
33 países que representaram 75% do faturamento da empresa em 1990. A  
(Exame, 17 abr. 1991).  
 
A VARIG, a Walt Dysney e um pool de agências criavam operação conjunta. O 
pacote individual oferecia transporte aéreo pela VARIG, que se tornou a 
companhia oficial da Walt Disney no Brasil, hospedagem nos hotéis da Disney e 
passaporte para freqüentar o Epcot Center, a Disney-MGM Studios e a Pleasure 
Island. O público alvo era o turista de meia idade que viajava e períodos de baixa 
estação. A meta era levar 10 mil passageiros no período de um ano (OG, 17 abr. 
1991). 
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A VARIG começou a fabricar micro-computadores. Eram produzidas 200 
unidades mensais, cópias quase perfeitas dos modelos 386/SX da IBM. Os micros 
eram para uso próprio e seriam instaladas nas agências de viagem que utilizavam 
o sistema IRIS (OG, 23 abr. 1991).  
 
Rubel Thomas dizia que a AIR BRASIL, empresa aérea recém criada, teria 
dificuldades para operar a ponte aérea saindo de Santos Dumont indo para São 
Paulo ou Rio de Janeiro. Achava que deveria ser dada à empresa a oportunidade 
de entrar no mercado de aviação comercial (OG, 23 abr. 1991). Thomas 
considerava salutar a concorrência doméstica entre as empresas de aviação, mas 
considerava que o Brasil não tinha condições de colocar três empresas em vôos 
internacionais para os Estados Unidos, pois isso determinaria a entrada de três 
companhias norte-americanas (OG, 23 abr. 1991). 
 

MAIO 
A TRANSBRASIL reclama formalmente ao Ministério da Aeronáutica de 
dumping praticado pela VASP. 
 
Rubel Thomas, presidente da VARIG, declarava que as empresas aéreas 
gostariam de participar de conversão da dívida externa, aumentando o nível de 
capitalização das empresas que estava em queda devido à defasagem tarifária, 
calcula por ele em 18% (FSP, 27 mai. 1991). 
 

JUNHO 
A VARIG pedia autorização do DAC para oferecer novos vôos diretos: São 
Paulo - Salvador, com um Boeing 747-300 de 408 passageiros, e São Paulo 
Manaus, com 747 Combi com 279 passageiros e 40 toneladas de carga. Segundo 
Rubel Thomas, “chegou o momento de dar uma resposta à altura”. A resposta 
seria dada à VASP. (OSEP, 29 jun. 1991). 
 

JULHO 
Sergio Prates, diretor de Administração da VARIG, declarava que a empresa não 
temia a concorrência da VASP mercado doméstico e que a empresa estava mais 
preocupada com o mercado internacional. Segundo ele a campanha da VASP 
causou impacto, “mas não apresentou nenhuma vantagem para os passageiros 
que a VARIG não estivesse oferecendo. Nós sempre realizamos promoções no 
preços da tarifas” (FSP, 5 jul. 1991). 
 
Rubel Thomas, da VARIG, aceitou o convite de Omar Fontana, da 
TRANBRASIL, e Wagner Canhedo, da VASP, e o ministro da Aeronáutica, 
Sócrates Monteiro, para discutirem um fim à guerra comercial no setor. Fontana 
queria evitar o que poderia chegar a uma “concorrência predatória”. Canhedo 
dizia que não iria terminar com a política de promoções nem retornar ao antigo 
cartel, tão pouco sufocar os concorrentes. Para ele o resultado da política 
agressiva da VASP seria o aumento da demanda do setor (FSP, 25 jul. 1991). 
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A VASP lançava um novo pacote promocional chamado “Executive VASP 
Travel” pelo qual os clientes da empresa teriam 20% de desconto em hotéis e 
locadoras de veículos em todo o país (FSP, 25 jul. 1991). 
 

AGOSTO 
Numa pescaria na fronteira dos Estados Unidos com o Canadá, reuniram-se o 
presidente da VARIG, Rubel Thomas, da VASP, Wagner Canhedo, e da 
TRANSBRASIL, Omar Fontana e o Ministro da Aeronáutica, Sócrates Monteiro. 
O consenso atingido era de que a guerra de preços e o aumento de oferta estavam 
fora dos limites. (Exame, 18 set. 1991). 
 
A VARIG declarava seu interesse em utilizar a partir de outubro o Boeing 737-
300 na ponte aérea Rio - São Paulo. A Flight Safety Foudation dizia existir 
“mínimas margens de operacionais de segurança para aeronaves turbo-jatos no 
aeroporto” (FSP, 2 ago. 1991).  
 
A TAM e a AIR BRASIL faziam pressão no DAC para poderem utilizar jatos na 
ponte aérea. A pressão das empresas levou pool VARIG, VASP e 
TRANSBRASIL a anteciparem os planos de substituir os Electras, (OESP, 3 ago. 
1991) 
 
A VARIG iniciava campanha publicitária agressiva, que anunciava vendas a 
prazo com 10 meses e taxa de juros inferiores ao cobrado pelas financeiras. Rubel 
Thomas afirmava que o objetivo “é atrair passageiros que hoje optam pelos 
ônibus-leito que fazem rotas longas” (JB, 18 ago. 1991). 
 

SETEMBRO 
VASP e TRANSBRASIL planejam formar a SP AIR, surgida da fusão das duas 
empresas, que primeiramente teriam um acordo operacional. A fusão era a saída 
para a queda drástica na demanda das empresas: nos primeiros dias de setembro a 
taxa de aproveitamento dos assentos ficou em 48% na VARIG, 47% na VASP e 
42% na TRANSBRASIL. Com taxas menores que 60% as empresas não tinham 
lucro, abaixo de 55% era prejuízo. Canhedo e Fontana convidaram o Governo do 
Estado de São Paulo para participar da empresa, com um investimento de U$ 150 
milhões. O governador Antonio Fleury Filho não levou a proposta adiante 
(Exame, 18 set. 1991). 
 

OUTUBRO 
Rubel Thomas, da VARIG, recusa a oferta para entrar na SP AIR. Thomas não 
considerava um bom negócio entrar numa sociedade onde conviveriam “duas 
culturas administrativas, dois estilos diferentes de gerência, duas personalidades 
fortes”, “não visualizo Fontana e Canhedo trabalhando juntos” (JB, 3 out. 1991).  
 
Desarcordo entre Omar Fontana e Wagner Canhedo para a criação da holding SP 
AIR. A empresa seria composta teria 30% da TRANBRASIL, 30% da VASP, 
15% do governo do Estado de São Paulo. Para Fontana, os 25% restantes 
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deveriam pertencer ou a uma empresa aérea internacional, ou a um banco ou a 
ambos; Canhedo defendia a pulverização através de lançamento de ações no 
mercado (JB, 3 out. 1991). 
 
A TRANBRASIL anunciava a proposta de estabelecer tarifas diferenciadas a 
partir do ponto de partida no Brasil para os vôos da companhia para Washington e 
Nova Iorque. Segundo Fontana, seria um novo conceito tarifário “fundamentado 
no itinerário de interesse do usuário (menor distância entre origem e destino) e 
não no traçado da linha ou serviço”. Rubel Thomas, da VARIG, qualificava a 
proposta com “política de demagogia” (JB, 3 out. 1991). 
 
Omar Fontana, da TRANBRASIL, e Rubel Thomas, da VARIG, criticavam o 
adendo abril de 1991, que deu acesso à VASP a vôos internacionais, e elogiavam 
o acordo aéreo com os Estados Unidos de março de 1989. Para Thomas, o adendo 
- iniciativa do governo brasileiro - foi feito única e exclusivamente para permitir a 
VASP operar na Costa Oeste norte-americana (Los Angeles e São Francisco). 
Rubel Thomas dizia que “ a mera disposição de viabilizar o acesso da VASP aos 
pontos já servidos pelas outras duas empresas brasileiras levou a uma situação 
sui generis em termo de linhas aéreas internacionais de longo curso: seis 
empresas disputando simultaneamente o tráfego entre os mesmos pares de 
cidades”. Para Fontana a situação ideal seria VARIG e TRANBRASIL operando 
na Costa Leste norte-americana, e VARIG e VASP, na Costa Oeste, as três com 
rotas diferentes (JB, 3 out. 1991). 
 
A VARIG fechou acordo com a CANADIAN AIR para juntas operarem cinco 
vôos semanais, atendendo uma demanda reprimida estimada entre 15% a 30%. O 
acordo previa a cessão de assentos nas aeronaves e a facilitação das conexões. A 
VARIG deixaria de operar em Montreal repassando seus passageiros para a 
CANADIAN AIR que, em contrapartida, suspenderia a rota para Buenos Aires. 
Para Rubel Thomas, a globalização da aviação mundial estava exigindo que as 
empresas fechem acordos para reduzir custos operacionais e melhorar a qualidade 
dos serviços (OESP, 16 out. 1991). 
 
A VARIG iniciou o quinto vôo para o Japão, para a cidade de Nagoia. A meta da 
empresa era ter vôos diários para o Japão (FSP, 19 out. 1991). 
 
A VARIG investiu US$ 25 milhões para ampliar sua oficina de turbinas na Ilha 
do Governador. O objetivo era aumentar a capacidade de manutenção de oito para 
dez turbinas por mês até 1992, chegando a 15 em 1995. Com isso a empresa 
esperava economizar com despesas de revisão, economizar combustível e ainda 
prestar serviços a terceiros. A ampliação da oficina integrava o programa de 
controle da qualidade total da empresa (GM, 24 out. 1991). 
 
Pesquisa do DataFolha entre usuários de transporte aéreo revelava que a VARIG 
era a primeira empresa aérea em vários quesitos. O resultado da pesquisa final foi 
o seguinte:  
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 VARIG VASP TRANBRASIL 
O primeiro nome de empresa aérea 70% 21% 8% 
Preferência pela empresa 55% 22% 8% 
Pontualidade 39% 20% 7% 
Credibilidade 58% 11% 5% 
Eficiência dos funcionários nos balcões de 
embarque 

33% 16% 7% 

Qualidade nas refeições 44% 23% 8% 
Conservação das aeronaves 42% 12% 8% 
Variedade no cardápio 39% 23% 7% 
Eficiência dos comissários e aeromoças 35% 17% 6% 
(FT, 28 out. 1991) 
 

NOVEMBRO 
Durante o V CONAC, Omar Fontana, da TRANBRASIL, e Wagner Canhedo, da 
VASP, defendiam a formação de um consórcio das grandes empresas aéreas 
brasileiras para a atuação no mercado externo. Assim as empresas brasileiras se 
defenderiam da competição dos conglomerados empresarias dos norte-
americanos, europeus e asiáticos. A VARIG, recusava a proposta, dizendo que o 
consórcio fatalmente passaria para “o campo doméstico, com a redução ou fim da 
competitividade e evidentes prejuízos para o público usuário”. Canhedo dizia que 
“este é o caminho certo, pois as empresas brasileiras terão de se unir para 
enfrentar a concorrência internacional” (FSP, 05 nov. 1991)  
 
A TAM iniciava as operações com os jatos Fokker-100 na ponte aérea Rio - São 
Paulo, em substituição aos turboélices F-27. Com isso a frequência diária de vôos 
caiu de 10 para 4, duas para cada sentido. Segundo Rolim, a chegada dos Fokker-
100 foi um caminho natural, os usuários “não aceitariam mais os aviões a hélice, 
principalmente depois que a ponte aérea substituiu os Electra pelos Boeing 737” 
(FSP, 10 nov. 1992). 
 
Os jatos 737-300 da Boeing começaram s substituir os quadrimotores Electra na 
ponte aérea Rio - São Paulo (FSP, 11 nov. 1991). 
 
Chegava ao Brasil o primeiro MD-11 comprado pela VARIG em 1987 (FSP, 28 
nov. 1991). 

 
DEZEMBRO 

Regulação  
Passa a vigorar o sistema de bandas tarifárias no mercado internacional e o DAC 
passou a admitir sistema semelhante para o mercado interno. 
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1992 
 

 
JANEIRO 

A VARIG realizou uma operação de securitização de receitas futuras de cartão de 
crédito no valor de US$ 55 milhões. As receitas eram as vendas de passagens 
aéreas no mercado norte-americano. O dinheiro capacitaria a empresa com capital 
de giro para fazer frente à aquisição e financiamento da infraestrutura de apóio às 
atividades da empresa. A VARIG foi a primeira empresa brasileira a realizar este 
tipo de operação (OG, 7 jan. 1992).  
 
A VARIG colocava à venda 13 Electra que foram aposentados da ponte aérea Rio 
- São Paulo, onde foram usados por quase 30 anos (FSP, 7 jan. 1992). 
 
A VARIG iniciava a negociação de um acordo com a UNITED AIRLINES 
(FSP, 23 jan. 1992). 
  
A TAM comemorava o aumento de 33% no faturamento obtido pela empresa em 
1991 em relação ao ano anterior. VARIG, VASP e TRANSBRASIL terminaram 
o ano registrando prejuízo. Segundo Marcos Antonio Pieroni, secretário executivo 
de relações externas, os fatores que possibilitaram o sucesso em meio à crise do 
setor foram o marketing agressivo e a agilidade de uma empresa de estrutura 
enxuta, onde as decisões de intercalar vôos em horários de pico favorecem a 
ocupação rápida dos assentos. Além disso a TAM não sofreu com a crise no 
turismo, pois 82% dos passageiros eram empresários, executivos e proprietários 
rurais. A ponte aérea era vista como uma sala de visita do segmento (FT, 20 jan. 
1992). 

 
FEVEREIRO 

A TAM criou o programa “Fale com o Presidente”. 
 

TRANBRASIL, VARIG e VASP deixavam as diferenças de lado e procuravam 
acordo para reduzir a oferta de assentos. As conversações para a redução partiram 
de Rubel Thomas, da VARIG. A explosão na oferta de assentos começou na 
VASP, que em 1991, aumentou a oferta de assentos em 54%. A expectativa de 
Canhedo era que os clientes apareceriam se as passagens estivessem baratas, 
como ocorreu durante o Plano Cruzado, o que não aconteceu. Fontana dizia que: 
“Canhedo fez uma expansão totalmente inoportuna e contra-indicada num ano 
difícil”. Fontana dizia que o objetivo de Canhedo era abater a VARIG, “mas sua 
má pontaria nos atingiu”. Rubel Thomas dizia “Alguém deverá quebrar e tenho 
certeza de que não seremos nós” (Exame, 5 fev. 1992). 
 

MARÇO 
Pela primeira vez em 65 anos, a VARIG parcelava os salários dos funcionários 
devido a problemas de falta de caixa (FSP, 6 mar. 1992). 
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A VARIG demitiu 150 empregados da área de manutenção em Porto Alegre em 
virtude da venda dos Electra, dos 727-100 e da crise (OESP, 11 mar. 1992). 
 
A VARIG anunciava aumento da tarifas aéreas em 16,09% (OESP, 11 mar. 
1992). 
 
A VARIG registrava prejuízo pelo segundo ano seguido. Em 1991 o prejuízo foi 
de US$ 137 milhões, em 1990 foi de US$ 145 milhões (JB, 31 mar. 1991). 
 
Rubel Thomas, presidente da VARIG, criticava Wagner Canhedo, da VASP, que 
pedia intervença federal para obrigar a VARIG a entrar em na um pool de 
empresas aéreas nacionais. “A idéia do Sr. Canhedo seria um premio à 
ineficiência. O passageiro precisa ter liberdade de escolha e esta não seria uma 
atitude inteligente. O que ele quer é sair do buraco em que se meteu ao comprar 
uma empresa aérea sem conhecer o setor” (JB, 31 mar. 1992). 
 

ABRIL 
VARIG e LUFTHANSA preparavam acordos de marketing e cooperação de 
serviços (JB, 14 abr. 1992). 
 
Os presidentes da VARIG, VASP e TRANSBRASIL, Rubel Thomas, Wagner 
Canhedo e Omar Fontana, respectivamente, iam a Brasília pedir ajuda de US$ 500 
milhões para salvar suas empresas. Segundo o SNEA, Sindicato Nacional das 
Empresas Aéreas, o maior culpado pela descapitalização das empresas era o 
governo: “A responsabilidade pela descapitalização do setor é do governo, que 
controlou as tarifas aéreas de 1985 a 1991”. As empresas esperavam portanto 
uma reparação, um aporte de US$ 2,2 bilhões em quatro parcelas. O presidente do 
Banco do Brasil, Lafaeyete Coutinho, argumenta: “Na minha opinião pessoal, o 
governo deveria fazer uma operação de socorro às companhias” Já o ministro da 
Economia, Marcílio Marques Moreira, fechava a porta do cofre “Não temos 
recursos a oferecer, mas estamos dispostos a fazer o possível”. O diretor-geral do 
DAC afirmava que a crise devia-se a expansão acelerada da oferta de assentos 
quando a demanda diminuía: “o sinal vermelho estava aceso há seis anos”, “não 
entendi porque as empresas não tomaram providências antes” (Exame, 1 abr. 
1992). 

 
MAIO 

A VARIG estendia as promoções para passagens de baixa estação para a alta 
estação. Os descontos variavam entre 30 a 50% . (FSP, 21 mai. 1992). 

 
OUTUBRO 
 

A VARIG anunciava vôos ligando o Brasil à Ásia: São Paulo e Rio de Janeiro 
seriam ligados à Hong Kong, na China, com escalas em Johanesburgo, na África 
do Sul,  e Bangoc, na Tailândia. Seria a rota mais curta da América do Sul para a 
Ásia. Rubel Thomas, comentava: “Essa nova rota será muito boa para o turismo e 
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significará uma avenida de negócios do Brasil com o Sudeste Asiático” (Exame, 
28 out. 1992). 

 
VARIG e DELTA AIRLINES concluíam negociações para acordo que 
permitiria aos passageiros brasileiros fazer conexões para mais de 200 pontos nos 
Estados Unidos (OESP, 31 out. 1992). 
 

1993 
 
 
JANEIRO 

A VARIG incorporava a CRUZEIRO DO SUL que havia sido comprada em 
1975. A união das duas empresas fazia parte do programa de enxugamento da 
empresa, que pretendia chegar em 1993 com menos 4 mil funcionários, cerca de 
25 mil. Rubel Thomas dizia “Entre as empresas aéreas do mundo inteiro, a 
tendência é haver concentração. É uma questão de sobrevivência” (OG, 8 jan. 
1993). 
 

FEVEREIRO 
A TAM passou a oferecer quatro freqüências diárias na ponte aérea Rio - São 
Paulo: no começo da manhã e no fim da tarde. Segundo Luiz Falco Correa, vice 
presidente comercial e de marketing, a idéia era “abrir concorrência com a ponte 
aérea nos horários em que o pico de demanda é mais forte” (GM, 26 fev. 1993). 

 
ABRIL 

Rubel Thomas, presidente da VARIG, apostava na recuperação do mercado aéreo 
ainda em 1993. Além do aumento da demanda, a empresa implementaria um 
plano de cinco macro-objetivos para melhorar o desempenho: a) retornar à 
lucratividade; b) aprimorar a organização; c) estimular o profissionalismo do 
pessoal; d) atuar eficazmente no mercado; e) diferenciar a empresa pela qualidade. 
Entre os planos para alcançar o primeiro item, da lucratividade, estavam: i) 
aumento da utilização mensal das aeronaves; ii) redução do custo do pessoal; iii) 
otimização da taxa de ocupação a bordo dos aviões; iv) elevação das receitas 
unitárias de passageiros e cargas; v) aumento das receitas de serviços prestados 
para terceiros em US$ 50 milhões; vi) aumento das receitas de carga em 18% (JB, 
21 abr. 1993). 

 
MAIO 

A VARIG lançava consórcio para passagens aéreas, com planos de pagamentos 
de seis a 36 meses. A previsão era aumentar a demanda de 30% (OESP, 26 mai. 
1993). 
 
A VARIG anunciava sua associação ao Amadeus, sistema europeu para a 
realização de reservas por computador. A grande vantagem do Amadeus era a 
globalização da oferta da VARIG. O Iris ficaria restrito para o controle externo da 
companhia (FSP, 28 mai. 1993). 
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A TAM inaugurava vôo São Paulo - Belo Horizonte com escala em Campinas. O 
vôo era operado de segunda a sexta com um Fokker-100 (FT, 18 mai. 1993). 
 

JULHO 
A TAM anunciava investimentos para criar uma filial em Porto Alegre, para a 
construção de um hangar e aquisição de dois Cessna Citation para oito 
passageiros. “Queremos ampliar este mercado, que é um dos menores senão o 
menor do País”, dizia Rolim, que também não escondia seu interesse no 
Mercosul: “Esta filial de Porto Alegre foi originalmente programada para operar 
na Argentina, mas os custos e facilidades para instalar uma filial no Brasil, onde 
já conhecemos o mercado, nos levaram a optar por Porto Alegre” (GM, 29 jul 
1993). 
 
Rolim declarava que não tinha interesse na VASP “Tenho recebido pressões do 
governo para transformar a TAM em empresa nacional, mas queremos 
concentrar nossas atividades no mercado em que atuamos”. Para ele, a política de 
descontos das empresas nacionais “é um equívoco, pois 86% dos passageiros 
aéreos nacionais são pessoas jurídicas” (GM, 29 jul. 1993). 
 

OUTUBRO 
A VARIG unia-se a Caterair International para criar a Caterair Brasil. A 
empresa sediada em Guarulhos, teria 450 funcionários e poderia processar 50 mil 
refeições diárias, fornecidas para vôos nacionais e internacionais da VARIG, 
outras empresas aéreas ou mesmo em outros ramos de atividades (JB, 27 out. 
1993). 
 
A VARIG emitiu ações para ampliar o capital. A meta era captar o equivalente a 
US$ 12 milhões. Além disso haveria a redução da frota, com a venda de cinco 
aviões DC-10 a US$ 25 milhões cada e a transformação de outro DC-10 em 
cargueiro (FSP, 05 mai. 1994). 
 
 

NOVEMBRO 
A VARIG e LUFTHANSA acertavam parceria para o transporte de cargas aéreas 
(OG, 9 nov. 1993). 
 

DEZEMBRO 
A VARIG se associou à DELTA AIRLINES para permitir vôos diários para Los 
Angeles e Atlanta, parte da estratégia de ampliar sua participação no mercado 
aéreo internacional (JB, 24 dez. 1993). 
 
A VARIG anunciava o lançamento de seu plano de milhagem no primeiro 
semestre de 1994 (JB, 24 dez. 1993). 

 
1994 
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Em 1993, os 13 jatos Fokker-100 da TAM transportaram 1,6 milhões de 
passageiros, faturando US$ 240 milhões. Isto significou um aumentou de 64% no 
faturamento, um lucro médio mensal de US$ 50 milhões devido paridade do 
câmbio. A TAM também se orgulhava de ser uma empresa eficiente, em 1993, 
cada funcionário seu representava US$ 96 mil de faturamento, na RIO-SUL cada 
funcionário representava US$ 76 mil. (Exame, 10 mai. 1995) Pelo quarto ano 
seguido a empresa terminou com lucro, cerca de US$ 2,5 milhões. Em 1992 o 
lucro foi de US$ 1 milhão. A TAM tinha participação em 52,7% no mercado 
regional brasileiro. Segundo o presidente da empresa, Rolim Adolfo Amaro, 53, o 
lucro se devia às políticas tarifárias, nas quais não há descontos, e no controle 
rígido dos custos (FSP, 12 mai. 1994). 

 
JANEIRO 

A VARIG lançou seu programa de milhagem, o Smiles (FSP, 13 jan. 1994). 
 

MARÇO 
A VARIG e a DELTA AIRLINES assinavam acordo de cooperação para que 
aos passageiros das duas companhias se beneficiassem de serviços e programas de 
ambas (FSP, 9 mar. 1994). 
 
O presidente da VARIG, Rubel Thomas, anunciou a suspensão do pagamento, 
dos contratos de leasing de 50 aviões por dois meses. Isso significaria mais de 
US$ 83 milhões em caixa. Thomas queria renegociar as condições de pagamento 
dos leasings, pois a VARIG pagava preços mais altos do que o disponível no 
mercado internacional (FSP, 15 mar. 1994). 
 
Rubel Thomas, presidente da VARIG dizia que “a aviação comercial vive seu 
pior momento desde a II guerra Mundial”. Em 1993, pela primeira vez em quatro 
décadas, o número de passageiros transportados diminui no mercado internacional 
em relação ao ano anterior (Exame, 30 mar. 1994). 
 
A RIO-SUL, subsidiária da VARIG no mercado regional, anunciou a compra de 
cinco 737-500 e a expansão dos serviços para Brasília, Mato Grosso do Sul e 
Nordeste. O investimento foi de US$ 32 milhões. A estimativa para 1994 era de 
um crescimento no faturamento de US$ 54 milhões para US$ 100 milhões (FSP, 
17 mar. 1994). 
 
A TAM inaugura rota São Paulo - Campinas - Porto Alegre, com quatro 
freqüências diárias durante a semana, e uma nos sábados e domingos (FSP, 17 
mar. 1994). 
 
O DAC autorizou descontos nas passagens aéreas internacionais entre 29% e 
47%, válidos para a baixa estação (FSP, 24 mar. 1994). 
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VARIG, TRANSBRASIL, TABA E NORDESTE celebraram acordo com as 
administradoras de cartões de crédito e passavam a aceitar a compra por este meio 
para vôos internacionais, domésticos e promocionais (FSP, 24 mar. 1994) 
 
A TAM anunciou a abertura de filiais em Porto Alegre, Florianópolis, Recife, 
Goiânia, Corumbá e Porto Velho (FSP, 29 mar. 1994). 
 

MAIO 
A VARIG anunciou uma grande re-estruturação da empresa. Seriam demitidos 
cerca de 2.400 funcionários, 10% do quadro de 24 mil empregados da empresa. O 
corte possibilitaria uma economia mensal de US$ 6 milhões. As demissões 
atingiram todos os escalões de funcionários, incluindo a dispensa de diretores. 
Também haveria modificações no organograma da companhia: extinguiram-se as 
diretorias regionais do Rio Grande do Sul, São Paulo, a Diretoria Executiva da 
Presidência e a Diretoria de Contratos. A Diretoria de Desenvolvimento 
Organizacional foi transformada em consultoria e a Superintendência de Obras e 
Serviços, numa Gerência de Contratação de Serviços Externos (FSP, 05 mai. 
1994). A re-estruturação da empresa ainda contou com a devolução de nove 
aviões, o fechamento de 30 escritórios no exterior, substituídos por representantes, 
a extinção de três linhas internacionais - Canadá, Nigéria e Guiana Francesas - e o 
cancelamento da encomenda de 12 aviões. A VARIG acumulava prejuízos desde 
1990, em 1993 o prejuízo foi de US$ 97 milhões. Em 1992 chegou aos US$ 380 
milhões de prejuízo. Rubel Thomas disse que a crise na empresa tinha como 
origem problemas nas áreas doméstica e externa. No mercado doméstico, 
responsável por 35% do faturamento da empresa, ele culpou a defasagem tarifária 
acumulada entre 1986 e 1991, as altas taxas de juros e a carga tributária. Na área 
internacional, que responde por 65% do faturamento, Thomas dizia que havia uma 
elevada ociosidade (FSP, 06 mai. 1994). 
 
Entrava em operação a ARPA, Aerolíneas Paraguayas, empresas pertencente a 
TAM e que atuaria no mercado aéreo regional do Paraguai. Em três anos 
deveriam ser investidos na ARPA cerca de US$ 10 milhões. A empresa operaria 
com aeronaves Grand Caravan, com 14 ligares. Além de Assunção a ARPA 
atenderia outras seis cidades. Seu presidente era o coronel Fernando Urgate, 
militar da reserva e ex-diretor do departamento de aviação civil do Paraguai. 
(FSP, 12 mai. 1994) 
 
VASP e TRANSBRASIL tentavam entrar no  que havia crescido muito devido à 
demanda do público executivo, onde operava a TAM e a RIO-SUL. Este 
mercado era visto como saída para a crise que as duas empresas enfrentavam. 
Omar Fontana, presidente da TRANSBRASIL, dizia “Perdemos 186 milhões de 
dólares para as companhias regionais em cinco anos” A VASP e a 
TRANBRASIL entrariam no VDC através da Brata Taxi Aéreo e da Interbrasil, 
respectivamente. Mas, para entrar no VDC, as duas novas empresas deveriam 
conquistar 15% do mercado regional. A RIO-SUL operava em 36 cidades, 
metade das quais não davam lucros. Fernando Pinto, presidente da RIO-SUL 
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declarava: “elas deveriam estar perseguindo a eficiência em sua seara” (Exame, 
25 mai. 1994).  Rolim, da TAM considerava que as duas empresas não tinham 
custos competitivos para entrar no VDC, e afirmava: “Esse pessoal é engraçado, 
durante anos eles desprezaram o mercado brasileiro e lutaram para conseguir 
linhas internacionais. Agora nos acusam de roubar os passageiros que eles 
anbandonaram” (Exame, 10 mai. 1995). 
 
A VASP e a TRANSBRASIL pleiteavam no DAC o volta de suas operações em 
aeroportos centrais do país, como Congonhas, em São Paulo; Santos Dummont, 
no Rio, e Pampulha, em Belo Horizonte. O objetivo das empresas era voar no 
sistema VDC, operados pelas regionais. Pelo menos uma das empresas, a VASP, 
pleiteia revisão da concessão das regionais, retirando-as de trechos já operados 
pelas nacionais (FSP, 28 mai. 1994). 
 

JUNHO 
O ministro da Fazenda, Rubens Ricupero, pediu ao secretário de Comércio dos 
Estados Unidos, Ronald Brown, que intercedesse junto ao Eximbank para que a 
instituição negociasse a dívida com a VARIG que chega a US$ 600 milhões 
(FSP, 29 jun. 1994). 
 
A VARIG anunciava a venda da agência de publicidade Expressão, uma das 
empresas do grupo, e a transferência do controle acionário da rede de hotéis 
Tropical e a Vagro, empresa do ramo agropecuário (FSP, 12 jun. 1994) 
 

JULHO 
A VARIG anunciou a melhoria do serviço de bordo nos vôos da ponte aérea Rio - 
São Paulo, substituindo as caixas de lanche por bandejas, a exemplo do que era 
oferecido nos demais vôos domésticos da empresa. As refeições, toda composta 
de frios, eram divididas em café da manhã, intermediário, almoço e drink 
separados em oito ciclos diferentes, trocados três vezes por semana. O objetivo 
era oferecer uma alimentação saborosa, para diferenciar a empresa das outras 
companhias que também atuam na ponte aérea Rio - São Paulo (FSP, 28 jul. 
1994). 
 

AGOSTO 
Comemorando a rentabilidade de 40,1% em 1993, Rolim Amaro, presidente da 
TAM dava a sua receita para o sucesso da empresa, num setor que ia muito mal: 
coragem para fazer os ajustes necessários. Em 1983, a maxidesvalorização 
obrigou a empresa a "cortar 50% de seu efetivo". Em 1986, durante o Plano 
Cruzado, com as tarifas prefixadas, "funcionamos com o mínimo para perder o 
menos possível". "Nós aprendemos algumas coisinhas" para enfrentar "a 
irracionalidade econômica do governo". A máxima da companhia: os custos têm 
de ser sempre menores do que as receitas geradas. "Nós economizamos em tudo" 
(FSP, 07 ago 1994). 
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A TRANSBRASIL e a VARIG firmaram acordo com a Amadeus Global Travel 
Distribuition para implantar um novo sistema de reservas distribuído às agências 
de viagens (FSP, 11 ago. 1994). 
 
Foi instalada a Câmara Setorial da Aviação Civil. Na abertura o ministro do 
Trabalho, Marcelo Pimentel, dizia ser inútil “fazer reivindicações absurdas". O 
representante da CUT, João Macari Neto, se queixou das relações com 
empresários e governo dizendo que os trabalhadores não aceitariam "arrocho 
salarial e políticas injustas". Rubel Thomas, presidente da VARIG e do Sindicato 
Nacional das Empresas de Transporte Aéreo, reclamava da alíquota de 25% de 
ICMS sobre combustíveis, muito elevada (FSP, 13 ago. 1994). 
 
Em assembléia especial de acionistas preferenciais da VARIG, alterava-se a 
composição do conselho de administração da empresa. Pela reforma, haveria pelo 
menos quatro integrantes do conselho, a serem escolhidos entre pessoas de 
reconhecida reputação em sua área de atuação e que não possuíssem qualquer 
vínculo com a companhia (FSP, 25 ago. 1994). 
 
Segundo Gelson Dagmar Fochesato, presidente da APVAR, Associação de 
Pilotos da VARIG, a crise da empresa ocorria porque ela “demorou a fazer os 
ajustes necessários”. A APVAR pediu um estudo a consultoria americana Silmat, 
Hellisen & Eichner, especializada em transporte aéreo. No relatório a conclusão 
era que a Varig estava crescendo enquanto as empresas as concorrentes 
internacionais cortavam investimentos, era inchada, com gestão superada e lenta 
para acompanhar o acirramento da concorrência. A APVAR apresentou um 
pacote de medidas de emergência que incluía redução dos salários, hospedagem 
da tripulação em hotéis mais baratos e com compartilhando quartos e até demissão 
de funcionários. Em troca a APVAR queria uma cadeira no Conselho 
Administrativo. A oferta foi negada (Exame, 31 ago. 1994). 
 
A TAM abriu mais três filiais: em Salvador (BA), Aracaju (SE) e Bayeux (PB) 
(FSP, 28 ago. 1994) 

 
SETEMBRO 

Regulação 
Emitida, em 01 de setembro de 1994, a IMA 58-51: "Normas para Autorização de 
Vôos Charter Domésticos de Passageiros", abrindo o mercado nacional para um 
novo tipo de negócio.  

VASP e TRANSBRASIL discutiam a formação de um pool para a operar nos 
aeroportos centrais, pelo sistema VDC. Jorge Honório, assessor de imprensa da 
TRANSBRASIL, dizia que o VDC estava desvirtuando o conceito de aviação 
regional no Brasil: “Não é justo operar linhas deficitárias e não compartilhar o 
filé mignon que são os aeroportos centrais.” Rolim da TAM respondia que o 
objetivo das empresas nacionais era quebrar a aviação regional: "Querem entrar 
nesse mercado para nos quebrar. O objetivo é matar o bicho quando ele é 
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pequeno”. Também não concordava com a afirmação de que as regionais 
estivessem roubando passageiros das empresas nacionais: “O mercado não é de 
ninguém. Algumas dizem que as regionais estão roubando passageiros como se 
elas (as nacionais) fossem suas donas. Não se trata de querer passageiros. Trata-
se de manter a racionalidade” (FSP, 15 set. 1994). 

NOVEMBRO 
A VARIG anunciava um projeto de re-estruturação financeira, administrativa e 
operacional. As dividas da VARIG foram re-estruturadas com a ajuda do Banco 
do Brasil, que concedeu a empresa US$ 250 milhões, o arrendamento de seis jatos 
Boeing 767-200 e de sete motores. O Conselho de Administração, pela primeira 
vez em 67 anos de existência passava a contar por pessoas de fora da VARIG, dos 
nove conselheiros, cinco eram externos: Wilson Brumer (Acesita), Nelson Bastos 
(Villares), Arnoldo de Oliveira (Banco Nacional), Ingo Ploger (Companhia 
Melhoramentos de São Paulo) e Lino Pereira (ex-chefe do Estado-Maior da 
Aeronáutica). Também haveria corte nos funcionários: 7000 seriam demitidos e 
outros 2000 terceirizados, empresa tinha 22 mil empregados. A meta da Varig era 
reduzir seus custos em US$ 300 até 1996 (FSP; 5, 9 e 14 nov. 1994). 

 
DEZEMBRO 

A VARIG anunciou lucro de R$ 154,35 milhões nos dez primeiros meses de 
1994. Também anunciou o lançamento no mercado de R$ 130 milhões em 
debêntures conversíveis em ações através da BNDES. (FSP, 20 dez. 1994). 
 

1995 
 
 
JANEIRO 

Após dois anos de negociações, a RIO-SUL, subsidiária da VARIG, anunciava a 
compra de 99,72% do capital da NORDESTE por US$ 7 milhões mais a dívida 
de US$ 4 milhões. Segundo Fernando Pinto, presidente da RIO-SUL, a empresa 
pretendia tomar da TAM a liderança do mercado de aviação regional, ainda em 
1995 (FSP, 17 jan. 1995). 
 
Rolim, presidente da TAM, afirmava que a aquisição da companhia de aviação 
regional NORDESTE pela RIO-SUL resultaria em oligopólio por parte da 
VARIG (FSP, 30 jan. 1995). 

 
FEVEREIRO 

A VARIG assumiu o controle da PLUNA junto com o grupo uruguaio Buquebus, 
e o grupo argentino Tevicom. A PLUNA, deixava de ser estatal e passava a ser de 
uma empresa de economia mista, o governo uruguaio ainda possuía 49% do 
capital da empresa. Caberia à VARIG gerir toda a parte comercial e de 
navegação. Segundo lberto Farjerman, diretor de Planejamento da VARIG e 
gerente geral da nova empresa, o objetivo da VARIG no negócio era reforçar sua 
presença no Mercosul (FSP, 02 fev. 1995). 
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MARÇO 

A VARIG em conjunto com o Cartão Nacional Visa, lançavam cartão de crédito 
que dava milhas no programa Smiles (FSP, 19 mar. 1995). 
 
O engenheiro Carlos Willy Engels foi eleito o novo presidente da VARIG. Ao 
contrário do que ocorrera até então, ele não acumulou a presidência da Fundação 
Ruben Berta e do Conselho Administrativo, que ficaram a cargo de Walterson 
Fontoura Caravajal e Edgard Nascimento de Araújo, respectivamente. Rubel 
Thomas, que acumulava as três presidências, aposentou-se e não tomou parte em 
nenhum departamento da companhia. Esta foi a primeira sucessão presidencial na 
história da VARIG com um presidente ainda vivo. Para 1995, a meta da VARIG 
era aumentar a receita para US$ 3 bilhões, contra US$ 2,7 bilhões registrados em 
1994, continuar o programa de corte de pessoal e contenção de custos (FSP, 28 
abr. 1995). 
 
O comandante Rolim, presidente da TAM, em acordo com o Banco Itamarati 
anunciava o lançamento do cartão de crédito Fidelidade-TAM, associado ao 
Mastercard e o Diners Club International. Despesas no cartão eram convertidos 
em créditos para compra de bilhetes (FSP, 23 mar. 1995) 

 
ABRIL 

A TAM inaugurou o serviço Despertador 24 horas. O objetivo era reduzir o 
número de perda de vôos. O serviço era gratuito (FSP, 20 abr. 1995).  
 

MAIO 
Rolim Amaro, dono da TAM explicava à revista Exame o segredo do sucesso da 
empresa, num setor que ia mal: “Nas outras companhias há muita gente que 
entende de avião. Na TAM, há muita gente que entende de passageiro”. “Nada 
substitui o lucro” “Nosso crescimento tem limites. Iremos até onde nossa 
expansão não prejudique a qualidade dos nossos serviços”. “Quer ser melhor, 
cobre preços mais altos que os concorrentes”. “O desconto seria fatal para a 
qualidade dos nossos serviços”. A TAM tinha 90% do faturamento oriundo do 
mercado executivo sendo considerada, durante quatro anos, a melhor operadora 
do avião Fokker no mundo: “É a força do exemplo, as pessoas que trabalham 
comigo vão querer fazer também” Com relação ao interesse da TRANSBRASIL 
e VASP operarem VDC a partir de Congonhas, dizia: “Esse pessoal é engraçado. 
Durante anos, eles desprezaram o mercado brasileiro e lutaram para conseguir 
suas linhas internacionais. Agora nos acusam de roubar os passageiros que eles 
abandonaram”(Galuppo 1995). 
 

JUNHO 
A TAM anunciava a modernização de sua frota de aviões. A empresa se desfaria 
dos sete Fokker F-27 e passaria a contar, a partir de setembro, com dez Fokker F-
50. A BRASIL CENTRAL receberia mais 15 aviões Caravan, que se somariam 
aos 25 que já estavam em operação. Ao total seriam investidos US$ 200 milhões. 
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Rolim justificava a modernização da frota devido à necessidade de manter a 
elevada qualidade dos serviços prestados pela empresa: “o importante é avião 
moderno, no horário e com serviço de bordo irrepreensível". Rolim também 
afirmava que a TAM não iria fazer promoções ou descontos em seus bilhetes. 
Para ele havia “dois tipos de empresas aéreas que quebram: a que deu e a que 
está dando desconto" (FSP, 26 jun. 1995). 
 

OUTUBRO 
A VARIG vendia o seu setor de catering do Rio de Janeiro para a Gate Gourmet, 
que passaria a prestar os serviços a empresa. A venda fazia parte da estratégia da 
empresa de terceirizar o maior número possível de serviços que não faziam parte 
de seu negócio principal: o transporte aéreo. Diariamente, saiam do Rio de janeiro 
40 vôos da VARIG onde eram servidas cerca de 7500 refeições. A VARIG 
continuaria a decidir o cardápio dos vôos e a fazer a supervisão da qualidade das 
refeições (FSP, 26 out. 1995). 

 
NOVEMBRO 

A Fokker anunciava novos pedidos de aeronaves pela TAM. Foram 
encomendados cinco bimotores turboélice F-50. A TAM previa operar até o final 
de 1996 uma frota de 30 jatos Fokker 100 (FSP, 28 nov. 1995) 

 
1996 

 
 
JANEIRO 

A TAM foi considerada pela revista norte-americana Air Transport World a 
melhor companhia aérea regional do mundo (FSP, 03 jan. 1996). Devido ao 
prêmio Rolim estilizou o 29.º Fokker 100, recém adquirido, pintando-o todo de 
azul e inscrevendo no casco do avião: Number One. 
 
Fernando Pinto, até então presidente da RIO-SUL, assumiu a presidência da 
VARIG, substituindo Carlos Engels, que passou a vice-presidência do Conselho 
Administrativo. A substituição causou bastante estranheza, Engels teria 
renunciado a presidência por motivos pessoais. Fernando Pinto assumiu a VARIG 
depois de uma bem sucedida gestão na RIO-SUL. Em três anos de comando ele 
quadruplicou a receita da empresa que, em 1995, foi US$ 260 milhões (FSP, 9 
jan. 1996). 

 
O Banco Central autorizou a VARIG a converter para dólares as dívidas em iene. 
Ao total a empresa devia US$ 2,4 bilhões, US$ 400 milhões eram em moeda 
japonesa. Segundo Fernando Pinto, a conversão acabaria com um fator de 
incerteza na administração da empresa, gerado pelas constantes valorizações do 
iene. Toda vez que o iene valoriza, a dívida da VARIG aumentava (FSP, 12 jan. 
1996). 
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A William Grant & Sons fechou contrato com a VARIG, garantindo a 
exclusividade de seus uísques nos vôos internacionais (FSP, 18 jan. 1996). 

 
MARÇO 

A TAM iniciava pareceria com a AVON, no valor de US$ 1,5 milhão. A empresa 
aérea entrava com os passageiros e as aeromoças, que usariam os cosméticos. A 
AVON forneceria seus produtos os promoveria durante os vôos da TAM (FSP, 5 
mar. 1996). 
 
A TAM implantava um sistema de comunicação via satélite, um investimento de 
US$ 21 milhões. O sistema permitia fazer o check-in em 11 segundos e mostrava 
informações do passageiro. O sistema foi laureado com o Computer Smithosinan 
Awards, concedidos a inovações tecnológicas (Exame, 2 jul. 1997). 
 
A VARIG anunciou a demissão de 200 funcionários, em decorrência da 
modernização de procedimentos em vários setores, como uso de informática 
(FSP, 03 mar. 1996). 
 
O presidente da VARIG, Fernando Pinto, reclamava reajustes nas tarifas das 
empresas de aviação, sem correção desde 1994 (FSP, 04 mar. 1996). 
 
Ramiro Tojal, falando em nome do SNEA, Sindicato Nacional das Empresas 
Aéreas, defendia a regulamentação feita pelo DAC nas tarifas. Segundo ele, “sem 
esse sistema de controle, qualquer companhia poderia fazer dumping na linha 
mais rentável de uma outra, levá-la à falência e depois não cumprir todas as 
rotas que a companhia falida possuía.'' Na TAM, o vice-presidente Luiz Eduardo 
Falco, afirmava não ter sentido imaginar que uma diminuição geral nos preços das 
passagens poderia aumentar o mercado de passageiros: “num país com US$ 3.000 
de renda per capita, o máximo que conseguiríamos seria tirar passageiros de 
outra companhia, mas nunca fazer com que mais pessoas viajassem de avião” 
(FSP, 17 mar. 1996). 
 
A VARIG anunciava prejuízo de R$ 6,8 milhões. Segundo Fernando Pinto, o 
prejuízo era apenas contábil. Para 1996, a empresa continuaria seu processo de 
remodelação e incluía um plano de rejuvenescimento da marca, com a troca do 
logotipo, pintura dos aviões, aumento do espaço das classes executivas para vôos 
internacionais, mudanças no serviço de bordo e investimentos em informatização. 
A meta da empresa era atingir, em 1996, o faturamento bruto de R$ 3,6 bilhões, 
contra os R$ 3,1 bilhões de 1995 (FSP, 29 mar. 1996). 
 

ABRIL 
A VARIG anunciou modificações nas refeições dos vôos internacionais. Na 
classe executiva, onde a empresa mais investia, os descartáveis foram trocados 
por tecido e porcelana, as louças mudaram de formato e as opções de pratos 
passaram para três: carne, peixe ou frango. O objetivo da empresa era atrair mais 
passageiros melhorando os serviços de bordo (FSP, 1 abr. 1996) 
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MAIO 

A TAM inaugurou uma linha São Paulo - Petrolina (PE) (FSP, 12 mai. 1996). 
 
Representantes da VARIG, TAM, TRANSBRASIL, VASP e presidente do 
SNEA, Ramiro Tojal, pediam aumento entre 13% e 14% nas passagens aéreas ao 
secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda (FSP, 24 
mai. 1996). 
 

JUNHO 
A VARIG inaugurou uma nova rota ligando o Brasil e a Argentina. Eram vôos 
diários entre Belo Horizonte e Rosário, capital da província de Santa Fé, com 
escalas em São Paulo e Córdoba. A abertura do novo trajeto era conseqüência 
direta da crescente integração entre as economias dos dois países. Conforme 
estudos da VARIG, a rota seria utilizada com o trânsito de executivos e 
funcionários de empresas instaladas nos dois lados da fronteira (FSP, 1 jun. 1996) 
 
A VARIG anunciou prejuízo líquido de R$ 108,7 milhões no primeiro trimestre 
de 1996 (FSP, 4 jun. 1996). 

Fernando Pinto, presidente da VARIG, esperava colocar a empresa operando no 
azul até o fim de 1996. O prejuízo do primeiro semestre era explicado por ele pelo 
arrefecimento econômico na Europa e ao excesso de assentos nos aviões que 
ligavam Brasil e Europa. Problemas nestas rotas pesavam mais para a VARIG do 
que para as outras companhias. Fernando Pinto apostava no desenvolvimento das 
rotas na América do Sul em razão da integração promovido com o Mercosul, onde 
a VARIG estava negociando várias linhas. No entanto, Pinto achava que 
inaugurar vários destinos como fazia a VASP era pouco recomendável: “Hoje, é 
mais importante fazer boas alianças. A empresa deve ter condições de levar o 
passageiro a qualquer parte com alianças de mesmo nível de qualidade de 
operação” (FSP, 8 jun. 1996). 

Em pesquisa do DATAFOLHA a TAM foi considerada a empresa mais rentável 
de 1995. Segundo Rolim, isso era o resultado dos bons serviços prestados, 
garantindo assim clientes fiéis que não se incomodam em comprar um bilhete 
aéreo mais caro. Além disso, o mercado da TAM era bem definido: o homem de 
negócio que priorizava o horário, atendimento e facilidade em comprar uma 
passagem. Rolim dizia: “o fundamental é que o homem de negócios tenha bom 
atendimento e não perca seus compromissos por causa de atraso em vôos”. Para 
atender às necessidades dos executivos era preciso, antes de tudo, operar nos 
aeroportos centrais. Segundo ele: “para atuar nesses aeroportos é preciso utilizar 
aviões modernos, que façam pouco barulho” (FSP, 27 jun. 1996). 

AGOSTO 
A Fokker, empresa holandesa que fabricava os aviões utilizados pela TAM 
encerra suas atividades. 



 300

 
A VARIG fechava o primeiro semestre de 1996 com prejuízo de R$ 153,67 
milhões, 36,53% maior que o mesmo período de 1995. Segundo Fernando Pinto, 
o principal motivo do prejuízo foi a queda nas receita de vôo, tanto de passageiros 
como de carga. No tocante à carga, a queda fora causada pela redução das 
compras dos comerciantes, seja por excesso de estoques ou pelo desaquecimento 
econômico no começo do ano. Além disso, o setor de transporte de cargas da 
empresa não ia bem, com desempenho 23% abaixo da meta para o primeiro 
semestre. Isso levou a uma reformulação completa do setor, inclusive com a troca 
do diretor da área. Ali também seriam investidos R$ 30 milhões somente em 
informática até 1997 (FSP, 17 ago. 1996). 
 
O presidente da VARIG, Fernando Pinto, dizia que a redução das tarifas de 
transporte aéreo de passageiros só seria possível se a alíquota de 25% do ICMS 
cobrado nos combustíveis fosse reduzida. Além dos encargos trabalhistas, tanto os 
juros internos quanto externos também eram maiores que os pagos pelas empresas 
norte-americanas. Ele atribuía o fato da população considerar as passagens no 
Brasil mais caras que no exterior a “uma falha de comunicação das empresas 
aéreas” (FSP, 17 ago. 1996). 
 
Entrou em operação a TRANSAMÉRICA, uma nova companhia aérea brasileira 
controlada pela TAM. A empresa comprou as rotas da paraguaia LAPSA e 
passou a operá-las com aviões Fokker 100. As rotas serviam as cidades de Buenos 
Aires, Santiago, Santa Cruz de la Sierra, Montevidéu, Lima e Assunção. A sede 
era em São Paulo. Os planos da TAM para a TRANSAMÉRICA incluíam rotas 
para Europa e Estados Unidos, em 1997, realizada com aeronaves Boeing e 
Airbus (FSP, 17 ago. 1996). 
 

SETEMBRO 
A TAM Táxi-Aéreo Marília, alterou o nome para Transportes Aéreos Mercosul 
(FSP, 04 set. 1996) 
 
A VARIG anunciou que seria a primeira empresa aérea da América Latina a ter 
vôo direto para Pequim, na China. A vôo começaria em operar em 1997 e teria 
escala em Frankfurt (FSP, 9 set. 1996). 

Fernando Pinto, presidente da VARIG, pedia ao ministro da Indústria, Comércio 
e Turismo, Francisco Dornelles, que ajudasse as empresas do setor, convencendo 
os governos estaduais a cobrar delas uma taxa simbólica de ICMS. Desde 1994 a 
aviação civil não pagava ICMS por falta de uma regulamentação legal. O seu 
retorno representaria para a VARIG um aumento de R$ 90 milhões nos seus 
custos anuais (FSP, 24 set. 1996). 

Rubel Thomas, ex-presidente da VARIG, foi contratado da TAM para ser o novo 
diretor-adjunto para cuidar da expansão das rotas do Mercosul e das futuras linhas 
internacionais da empresa (FSP, 27 set. 1996).  
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A VARIG começou estudos para a alteração da identidade visual da empresa. O 
objetivo era torná-la mais rápida e claramente identificada como empresa 
brasileira e como a principal companhia aérea do Brasil. O projeto de 
''rejuvenescimento'' incluía o uso das cores verde e amarela no logotipo da 
empresa substituindo o tradicional branco e azul, a aparência interna e externa das 
aeronaves e os uniformes de funcionários (FSP, 28 set. 1996). 

OUTUBRO 
O TAM investiu US$ 3 milhões para equipar com bancos de couro os assentos da 
classe executiva dos 27 Fokker 100 da empresa. Os aviões operavam na rotas 
regionais regulares no Brasil (FSP, 11 out. 1996). 
 
A VASP inaugurou uma linha regular para a Frankfurt, onde a VARIG operava 
há mais de uma década, acirrando a disputa entre as duas empresas. (FSP, 15 ago. 
1996). 

Ao som dos tambores do Olodum, a VARIG apresentou a nova identidade visual 
da empresa, pintura e configuração interna das aeronaves. Segundo Fernando 
Pinto, presidente da companhia, “a nova imagem é para mostrar que agora somos 
uma nova VARIG" identificado com um novo Brasil, que, segundo ele, seria mais 
moderno, mais competitivo. O logotipo incorporava a palavra Brasil, em letras 
estilizadas, ao nome da VARIG. Para atender à crescente demanda de homens de 
negócio, a classe executiva passava a contar com mais assentos e a cabine tinha 
cores mais relaxantes, segundo estudos de cromoterapia (FSP, 21 out. 1996). 

O TAM se preparava para entrar nas rotas nacionais e internacionais. Para isso 
planejava investimentos de US$ 10 milhões para transformar a BRASIL 
CENTRAL, uma de suas companhias regionais, na TRANSPORTES AÉREOS 
MERIDIONAIS - TAM. A empresa operaria em todo o território brasileiro a 
partir do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Os planos para a nova empresa 
era ter, ao final de 1997, vôos diretos sem escala para 12 capitais brasileiras e para 
os Estados Unidos. Segundo Rolim, a nova empresa transportaria 500 mil 
passageiros no primeiro ano e sua receita estimada era de US$ 150 milhões (FSP, 
30 out. 1996). 
 
Em 31 de outubro, um defeito na turbina de um Fokker-100 Number-One da 
TAM derrubou o avião em cima de residências num bairro próximo ao aeroporto 
de Congonhas. Morreram as 95 pessoas que estavam no avião e outras quatro que 
estavam em casa. O socorro às vítimas foi transmitido ao vivo. O acidente causou 
grande comoção na opinião pública, mas não alterou profundamente a imagem da 
TAM. 

 
DEZEMBRO 

A IATA permitiu o uso de tíquetes eletrônicos. No Brasil, a única empresa que 
usava esses tíquetes era a TAM. Segundo a IATA, o processamento de um tíquete 
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comum, em papel, custava em torno de US$ 8, já o eletrônico ficaria entre US$ 1 
a US$ 2 (FSP, 24 dez. 1996). 

 
1997 

 
FEVEREIRO 

Regulação 
O governo anunciava um pacote de medidas de incentivo ao turismo, entre elas a 
autorização para a autorização para descontos de até 50% para passagens aéreas 
vendidas na baixa estação. A VASP anunciou desconto linear de 35% para todo o 
ano, a VARIG fixou-os em 40%, TAM e TRANSBRASIL entrar na disputa. O 
mercado entra em guerra de preços (FSP, 27 fev. 1997). 
 

MARÇO 
A Associação Brasileira de Consumidores impetrou ação civil pública na justiça 
federal acusando as empresas aéreas regionais TAM, RIO-SUL e BRASIL 
CENTRAL, de praticarem abuso de preços na cobrança das tarifas, que seriam 
30% superiores às praticadas pela VASP, VARIG e TRANSBRASIL. A 
Associação também questionava o “privilégio” destas empresas de operar nos 
aeroportos centrais de Belo Horizonte (Pampulha), Rio de Janeiro (Santos 
Dumont) e São Paulo (Congonhas). A ação o questionava o DAC, que autorizava 
as empresas a cobrarem mais pelas tarifas (FSP, 13 mar. 1997). 
 
A guerra de preço na ponte aérea aumentou em 10% o movimento no sentido Rio 
- São Paulo e 5% no sentido inverso. Os dirigentes das empresas se reuniram para 
debater a redução das tarifas e o aumento no número de vôos que, sem um 
aumento na procura, poderia levar as empresas à falência (FSP, 14 mar. 1997). 

 
ABRIL 

Fundos de investimento administrados pelo Banco Garantia assinaram acordo 
com a TAM. Os fundos iriam investir cerca de R$ 80 milhões para na companhia 
(FSP, 18 abr. 1997) Segundo o banco a TAM era a melhor empresa de aviação da 
AMérca Latina, um executivo do banco declarava: “Ela  [a TAM], é de longe a 
empresa mais capitalizada de um setor difícil, e portanto com muitas 
oportunidades” (Exame, 2 jul. 1997). 
 
A TAM e a AMERICAN AIRLINES e anunciaram acordo de cooperação em 
programas de milhagem. As duas empresas farão investimento inicial de US$ 10 
milhões para integrar seus sistemas de reservas e emissão de passagens. O 
programa vai entrar em vigor a partir do próximo dia 1º de agosto (FSP, 30 abr. 
1997). 
 

JUNHO 
A DELTA AIRLINES marcou para 15 de junho o início das operações no Brasil. 
Vôos diários fariam o percurso Cincinnatti-Atlanta-São Paulo-Rio de Janeiro 
(FSP, 25 mai. 1997). 
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No dia 10 de julho, a CONTINENTAL AIRLINES, quinta maior companhia 
aérea norte-americana, faria seu primeiro vôo dos EUA até o Brasil. Em julho e 
agosto, os vôos seriam diários e noturnos, passando por Rio de Janeiro e São 
Paulo. A partir de setembro, os vôos de ida e volta São Paulo - Newark e Rio de 
Janeiro - Newark serão diretos, e a volta dos EUA até o Rio será diurna (FSP, 30 
jun. 1997). 
  

JULHO 
A TAM recebeu o prêmio de Empresa do Ano, títutlo conferido pela Revista 
Exame. Os motivos para o outorga do prêmio eram: a TAM foi por três anos 
seguidos a empresa com o melhor desempenho do setor; era a empresa com a 
maior taxa de rentabilidade do setor, 43,5% e a maneira como a empresa superou 
a crise gerada pela queda do vôo 402, que caiu em um bairro residencial 
paulistano, em outubro de 1996. A TAM gastava cerca de US$ 10 milhões em 
treinamento e tinha um turn-over de 25% entre as 500 comissárias e 800 
balconistas da empresa, evitando comissárias mal-humoradas num serviço 
altamente desgastante. A empresa formava 40 comissárias a cada três meses, 
gastando US$ 10 milhões em treinamento, a maior parte dedicada à cursos de 
pilotos no exterior. A empresa não gostava de recrutar seu pessoal na 
concorrência (Exame, 2 jul. 1997).  
 
O governo autorizou o aumento de 7,35% no preço das passagens aéreas dos vôos 
domésticos. A justificativa foi o aumento do combustível, 34% em um ano, e 
custos operacionais (FSP, 22 jul. 1997). 
 

AGOSTO 
A TAM reduziu em 50% o preço de passagens de alguns vôos de segunda a sexta-
feira entre as capitais brasileiras. A redução foi a resposta da TAM à VARIG, 
VASP e TRANSBRASIL que operavam na ponte aérea Rio - São Paulo, com 
preço reduzido em 50% nas passagens da ponte aérea nos fins-de-semana. Uma 
das razões para a esta redução foi a queda na ocupação dos vôos, de 80% durante 
a semana, para 35%, aos sábados, e 55%, aos domingos (FSP, 31 ago. 1997). 
 

SETEMBRO 
A Tam fez um contrato de code sharing com a AMERICAN AIRLINES na linha 
São Paulo-Miami. A TAM venderia lugares nos aviões da empresa norte-
americana a partir de novembro. O investimento inicial da TAM era de US$ 4 
milhões (FSP, 23 set. 1997). 
 

OUTUBRO 
A VARIG criou a promoção onde o bilhete da companhia dava direito à 
hospedagem gratuitas nos hotéis da rede Tropical em São Paulo, Manaus, Foz do 
Iguaçu, Salvador e João Pessoa (FSP, 6 out. 1997). 
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A TAM assinou contrato de compra de cinco aviões A330-200 da Airbus. O valor 
da operação foi de US$ 450 milhões. Os dois primeiros aparelhos serão entregues 
à TAM em outubro de 1998 e servirão para a rota São Paulo-Miami.  A TAM 
assinou, ainda, a opção de compra de outros cinco aparelhos A330-200, que serão 
entregues a partir do ano 2000. (FSP, 8 out. 1997). 
 

DEZEMBRO 
O DAC autorizava as companhias aéreas a conceder descontos de até 65% nos 
preços das passagens. Até então, as empresas só estavam autorizadas a dar 
descontos de até 50%. (FSP, 19 dez. 1997). 
 

 
1998 

 
MARÇO 

A TAM anunciava a compra de 43 jatos da Airbus. Em 1999, receberia os 
primeiros dez. O valor do contrato negociado era de cerca de US$ 1,5 bilhão 
(FSP, 14 fev. 1998) 
  
Depois da TAM, a RIO-SUL também reduziu a tarifa da ponte-aérea em 25%. 
Paulo Henrique Coco, presidente da RIO-SUL, dizia "competição é assim. 
Nossos clientes não podem se sentir prejudicados e temos que estar preparados 
para isso" e que a empresa “não quer perder mercado para a concorrente”. A 
TAM podia diminuir a tarifa por causa nos ganhos de produtividade acumulados 
(FSP, 11 mar. 1998). 
 
Segundo Luiz Eduardo Falco, vice-presidente da TAM, a estratégia de marketing 
da empresa era re-afirmar de que os "serviços oferecidos são mais importantes 
que descontos". A TAM oferecia estacionamento gratuito em São Paulo e assento 
marcado (FSP, 11 mar. 1998). 
 
A VASP entrou na guerra de preços. A nova tabela da empresa dava descontos 
entre 10% a 60% na classe econômica em todos os vôos que partissem de 
Guarulhos. Em cada vôo haveria pelo menos 10 lugares com 60% de desconto 
para atrair para os vôos com menos procura o público que não dependia de 
horários rígidos. José Wagner Ferreira, vice-presidente de Marketing, afirmava 
“Pretendemos faturar onde ainda não há muita procura” (FSP, 13 mar. 1998). 
 
A TAM colocou mais quatro vôos na ponte aérea, passando a ter 11 freqüências 
diárias. O objetivo era chegar a 23, com a liberação do aeroporto Santos-Dumont, 
que passava por reformas (FSP 14 mar. 1998). 
 
O descontos na ponte-aérea, iniciados em setembro de 1997 e que contava com a 
participação da rede hoteleira e gastronômica das duas cidades, é prorrogada pela 
decisão da TAM em reduzir sua tarifa em 28%. A RIO-SUL e as outras empresas 
da ponte aérea seguiram o desconto (FSP, 14 mar. 1998). 
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ABRIL 

Em 1997, a VARIG faturou R$ 3,4 bilhões, lucrando R$ 28 milhões. A previsão 
para o faturamento de 1998 era R$ 3,6 bilhões. Todo o grupo, que incluía a RIO-
SUL, faturou, em 1997, R$ 4,05 bilhões (FSP, 29 abr. 1998). 
 
A guerra de preços se sofisticava, Luiz Eduardo Falco, vice-presidente da TAM, 
declarava: “estamos ligados por computador, on line, nos preços da Varig. Se eles 
oferecerem preços menores do que os nossos daremos novos descontos na mesma 
hora”. Ramiro Tojal, ex-presidente do SNEA, Sindicato Nacional das Empresas 
Aeroviárias, dizia temer o futuro: “alguns aventureiros podem levar a competição 
a preços insustentáveis”, continuava, “nesse ritmo, o preço dos bilhetes da ponte 
aérea entre São Paulo e Rio pode cair de cerca de R$120,00 para R$ 80,00. 
Todas empresas terão prejuízo”. Viajar de avião se tornava vantajoso, um vôo da 
VARIG de São Paulo a Porto Alegre, em alguns horários, custava R$ 4,0 a mais 
do que viajar em ônibus leito (FSP, 29 abr. 1998). 

 
MAIO 

A VASP admitia ter deixado de pagar uma dívida de R$ 135 milhões com o 
Banespa. Os peritos do Fórum Jabaquara, em São Paulo, avaliavam a dívida em 
cerca de R$ 400 milhões (FSP, 3 mai. 1998). 
 
A taxa de ocupação dos aviões da ponte aérea Rio - São Paulo, aumentou de 67%, 
em março de 97, para 71% em março de 1998. Desde o início daquele ano, o 
bilhete da ponte aérea ficara 27,3% mais barato. “Se continuar a escalada da 
guerra de tarifas - e suspeito que vai aumentar - as empresas podem ficar em uma 
situação complicada”, dizia Rolim Amaro, dono da TAM (FSP, 3 mai. 1998). 
 
A batalha tarifária afetava as finanças das empresas. A TRANSBRASIL atrasou 
os salários de março. Os funcionários da VASP tiveram as horas extras cortadas 
(FSP, 3 mai. 1998). 
 
A TRANSBRASIL devia R$ 243 milhões ao INSS. A empresa deixou de 
recolher o INSS esperando pela decisão da Justiça a ação contra o congelamento 
de tarifas do plano Cruzado. Com a vitória na justiça a TRANSBRASIL queria 
quitar as dívidas o crédito devido pelo governo (FSP, 3 mai. 1998). 
 
Fernando Pinto, presidente da VARIG, anunciou que a empresa deixaria o pool 
que controlava a ponte aérea Rio-São Paulo, o filet mignon da aviação comercial 
brasileira. Formada há 38 anos, a ponte era operada em pool formado pela 
VARIG, TRANSBRASIL e VASP. A ponte aérea da Varig teria 32 vôos diários 
com um intervalo mínimo de meia hora. O trecho também entraria para o 
programa de milhagem da companhia (FSP, 6 mai. 1998). O vôo entre Rio e São 
Paulo custaria R$ 115, o mesmo cobrado pelo pool VASP/TRANSBRASIL. A 
TAM, que operava 40 vôos diários possuía tarifas diferenciadas, variando de R$ 
79 a R$ 119. "A Varig optou por uma tarifa única para garantir agilidade no 
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embarque", dizia Fernando Pinto. Segundo ele os usuários preferem um bom 
serviço a descontos (FSP, 29 jul 1998). 
 

AGOSTO 
O aeroporto Santos Dumont voltou a funcionar, o número de vôos diários nos dias 
de semana passou de 74 para 146. Nos dias de semana a VARIG/RIO-SUL 
ofereciam 64 vôos, a TAM, 46; TRANSBRASIL/VASP, 36. A VASP oferecia 
aos passageiros sorteio de passagens, direito a duas horas usando instalações de 
hotéis e aluguéis de celulares por três dias. A VARIG oferecia o programa de 
milhagem, tinha serviço de bordo melhor e investiu também na apresentação dos 
aviões. A TAM era a única empresa que oferecia três faixas de preços: R$ 79, R$ 
99 e R$ 119. As demais cobram tarifa única de R$ 115 (FSP, 25 ago. 1998). 
 

OUTUBRO 
Apesar da venda de bilhetes em rotas nacionais ter aumentado em 25%, as 
empresas continuavam com prejuízo porque o preço das passagens caíra 35% em 
média. Mauro Gandra, presidente do SNEA dizia: “as empresas vivem um grande 
dilema, pois terão de reduzir o número de vôos que estão dando prejuízo” (FSP, 
12 out. 1998). 
 

DEZEMBRO 
A TAM começava as operações da rota São Paulo - Miami, sua primeira linha 
internacional São Paulo – Miami. A aeronava utilizada era o Airbus A330, com 
capacidade para 253 passageiros: 18 na primeira, 36 na executiva e 171 na 
econômica. Entre as novidades tecnológicas do avião, a mais curiosa era um 
fumodromo: cabine para os fumantes com um sistema de ventilação que espelia o 
ar para fora do avião. O sistema custava US$ 250 mil (FSP, 14 dez. 1998). 
 
Luiz da Gama Mor, diretor Comercial e de Marketing da VARIG, dizia “a 
chamada guerra de tarifas nada mais é do que a democratização do transporte 
aéreo no país. Ela trouxe 18% a mais de passageiros para nós, cerca de 1,8 
milhão de pessoas, de um segmento que não estava tendo acesso a transporte 
aéreo. Uma pesquisa mostrou que 30% desses passageiros nunca tinha viajado 
de avião”. “Vamos buscar rentabilidade na melhoria da eficiência, na redução de 
custos e na fidelidade do passageiro” (FSP, 7 dez. 1998). 

 
1999 

 
 

MARÇO  
As companhias aéreas pediam ao DAC aumento no preço das passagens devido 
ao aumento nos custos devido à desvalorização do real e ao reajuste do preço do 
combustível dos aviões. Ramiro Tojal, ex-presidente do SNEA comentava: “As 
empresas estão pedindo aumentos porque não aumentaram sua produtividade”, 
diz. “O aumento da receita não vai resolver o problema das empresas” (FSP, 10 
mar. 1999). 
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A TRANSBRASIL suspendeu seus vôos para Amsterdã e Londres. A VASP 
suspendeu a linha para Aruba (FSP, 10 mar. 1999). 
 
A VASP teve prejuízo R$ 182 milhões (FSP, 28 mar. 1999). 
 
 “Quando ocorreu a desvalorização, as empresas foram apanhadas em uma 
situação que já vinha do achatamento de tarifas”, dizia o brigadeiro Mauro 
Gandra, presidente do SNEA (FSP, 28 mar. 1999). 
 
A VARIG companhia suspendeu vôos para Miami, Londres e Amsterdã. (FSP, 28 
mar. 1999). 
 

ABRIL 
A TRANSBRASIL e VASP desfizeram o pool para operar na ponte aérea. A 
TRANSBRASIL aumentos os vôos diários da ponte aérea de oito para 20. A 
companhia anunciou a instalação de televisores nos aviões. A VASP ofereceria 
um bilhete grátis a cada nove vôos (FSP, 30 abr. 1999). 
 

MAIO 
Regulação  
Portaria do DAC estabeleceu como limite mínimo um comissário de bordo a cada 
lote de 50 passageiros transportados. Antes, o regulamento um comissário de 
bordo para cada porta do avião. (FSP, 22 de mai. 1999) 
 
A VASP demitiu 216 comissários de bordo, aproximadamente 16% do total de 
comissários da empresa. A VARIG colocou em licença não remunerada, por um 
ano, 475 comissários (FSP, 22 de mai. 1999). 
 

JUNHO 
Em 9 de junho a TAM inaugura a linha internacional São Paulo – Paris. 
 
A TRANSBRASIL lançou um sistema de troca de milhas voadas na ponte aérea 
por passagens gratuitas (FSP, 12 jul. 1999). 
 

JULHO 
O presidente da VARIG, Fernando Pinto, admitia a possibilidade de haver fusões 
entre as grandes companhias aéreas do país: “Numa economia globalizada, as 
empresas têm de se fortalecer. O Brasil não tem mercado para comportar quatro 
grandes”. “O país precisa de empresas fortes”. Para Fernando, o maior problema 
das companhias aéreas era a competição pelo mercado internacional: “Se você tem 
quatro indo daqui para o exterior, tem mais quatro vindo, e aí fica um excesso de 
oferta”. Em relação a uma possível fusão com a VASP dizia: “Desde que 
aconteceu Brahma e Antarctica, tudo pode acontecer”, mas “a VARIG não vai 
sumir.” Wagner Canhedo dizia que a VASP “está disposta a qualquer tipo de 
associação, desde que seja para benefício do próprio setor”. Segundo Fernando 
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Pinto, a VARIG encontrava-se numa “situação privilegiada” por ter feito “ajustes 
mais rápidos” para enfrentar os efeitos da retração do mercado depois da crise 
cambial: “Hoje estamos operando com 70% de aproveitamento nos vôos 
domésticos, enquanto a concorrência não chega a 50%”. Para Fernando Pinto, a 
VARIG estava preparada para uma possível abertura do mercado interno a 
empresas estrangeiras: “Estamos adequados em termos de custos a qualquer das 
grandes empresas internacionais; nossa eficiência hoje é idêntica ou melhor do 
que muitas delas.” A empresa atingiu em 1999 seu recorde de pontualidade, com 
97% dos vôos domésticos e 95% dos internacionais saindo no horário previsto 
(FSP, 21 jul. 1999). 
 

AGOSTO 
A TAM começou a operar nove dos 25 vôos diários na ponte aérea com o Airbus 
A-319. A vantagem das aeronaves perante os Boeing 737-300, operados pela 
VARIG/RIO-SUL e TRANSBRASIL/VASP, era o maior conforto oferecido à 
classe executiva, chamada pela empresa de SuperClassede, com quatro pares de 
poltronas de couro, todas com entrada para laptop, além de corredores, bagageiros 
e assentos são mais amplos. A TAM havia comprado da Airbus 38 aviões da 
família A-320. O investimento total foi de US$ 1,95 bilhão e o objetivo de 
aumentar sua participação na ponte aérea de 30% para algo entre 40 a 45% (FSP, 
26 jul. 1999). 

 
A guerra pela ponte aérea continuava. Percy Rodrigues, presidente da RIO-SUL, 
que detinha 55% do mercado, falava que a estratégia da empresa era encurtar ao 
máximo o tempo entre a chegada do executivo ao aeroporto e o embarque em um 
de seus 40 vôos diários. A TAM, que tinha 30%, apostava em conforto e 
tecnologia proporcionados pelos novos jatos Airbus A-319 que Luiz Eduardo 
Falco, vice-presidente da TAM, apresentava como “25 anos mais moderno do que 
seus concorrentes nesse trecho”. Ele interpretava “a movimentação da 
concorrência como sinal de apreensão pela chegada desse avião, que ninguém 
achava possível numa época em que o país está em crise.” A RIO-SUL, principal 
concorrente da TAM, não temia a SuperClasse. Para Percy Rodrigues, a novidade 
não passava de uma jogada de marketing: “Na nossa opinião, uma diferenciação 
desse tipo num serviço de 35 a 40 minutos não tem muito significado. Não temos 
a intenção de seguir esse exemplo. Temos outras prioridades, principalmente 
neste momento de crise do setor.” A TRANSBRASIL, que detinha 18% do 
mercado apostava no programa “Passe Livre”, na agilidade do check-in e na 
melhoria do serviço de bordo. Cristiano Ramos de Souza, diretor de marketing da 
TRANSBRASIL, dizia que a estratégia da empresa é oferecer cada vez mais 
serviços de qualidade ao passageiro: “O Passe Livre é a nossa grande novidade, 
que permite grande economia aos passageiros de altíssima freqüência. Nosso 
objetivo é atrair o passageiro fiel de outras empresas para experimentar o nosso 
serviço.” A estratégia da VASP, com 7% do mercado, era atrair passageiros pela 
qualidade do serviço de bordo, concentrando os vôos em horários de maior 
procura e promoções de bilhetes grátis para passageiros freqüentes. A empresa se 
preparava para lançar um novo programa de afinidade, pelo qual seria mais fácil a 
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obtenção de bilhetes-prêmio pelos passageiros freqüentes. Sobre o novo 
programa, Ruy Nogueira Netto, porta-voz da VASP, dizia: “Queremos lançar o 
melhor produto porque sabemos que os concorrentes têm sido muito 
competentes”. Netto achava que havia excesso de assentos na ponte aérea e a 
estratégia da VASP era “conquistar o nosso mercado num ritmo lento, gradual e 
seguro porque a ponte é uma boa vitrina” (FSP, 2 ago. 1999). 

 
O governo federal tentava promover uma concentração do mercado aéreo. Ruy 
Coutinho, titular da Secretaria de Direito Econômico, afirmava que o plano para 
reduzir as quatro maiores companhias aéreas do país a dois grupos: “Queremos 
dois grupos de companhias fortes. Quatro companhias nacionais vão para os 
EUA, o que dá direito a quatro norte-americanas virem para cá. Isso é muito”. “É 
um pouco estranho ouvir isso do secretário da SDE, mas é um setor com custos 
anticompetitivos”. Para Coutinho a fórmula ideal era reunir VARIG e TAM, num 
grupo; VASP e TRANSBRASIL em outro. Para Coutinho, “a decisão de se 
juntar cabe às empresas”. Além das fusões, também se discutia a alteração do 
Código Brasileiro de Aeronáutica, permitindo elevar para 49% a participação do 
capital estrangeiro nas empresas nacionais, então restrita a 20%. Para Coutinho 
“Isso melhoraria a saúde das empresas e agregaria tecnologia”. (FSP, 7 ago. 
1999). 
 
A guerra de preço dava trégua. As companhias aéreas começavam a diminuir as 
tarifas promocionais para vôos domésticos. Algumas linhas os valores 
aumentaram em 100% em um ano. Além disso, as empresas queriam reajuste de 
9,5% nos preços dos bilhetes. Alegavam aumento de custos por causa da alta do 
querosene de aviação, dos impostos e da variação cambial. O DAC recomendou 
que o aumento ficasse em 2,9%, mas o Ministério da Fazenda vetou o reajuste, 
argumentando que ele contrariava a lei do Plano Real (FSP, 14 ago. 1999).. 

 
OUTUBRO 

Regulação 
O comandante da Aeronáutica, Walter Werner Bräuer, anunciava a liberação dos 
preços das passagens aéreas para vôos domésticos. Passaria a cargo das empresas 
aéreas estabelecer suas próprias políticas de preço que, até aquele momento, era 
controlado pelo DAC e pelo Ministério da Fazenda. Ao final do anúncio, o 
comandante da Aeronáutica recomendou às empresas “uma boa dose de 
prudência, porque o DAC estará atento na defesa dos usuários”. Wagner 
Canhedo, Fernando Pinto, Rolim Amaro e Paulo Henrique Coco se 
cumprimentaram após ouvirem a notícia. O projeto que liberou o fim do controle 
de preços na aviação comercial deveria ser acompanhado por medidas para 
estimular a livre concorrência. Entre as mudanças que se estudavam havia a 
liberalização das rotas aéreas e alterações no sistema de tributação dos produtos 
que entram na cadeia de custos das empresas aéreas (FSP, 19 out. 1999). 
 
O presidente da VASP, Wagner Canhedo, reagiu com ironia à informação de que 
a VARIG e a TAM trabalham com a possibilidade de absorção da VASP e da 
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TRANSBRASIL: “Como é que empresas menores do que a Vasp, ou em situação 
mais crítica do que ela, poderão absorvê-la?”. Na sua opinião, as quatro grandes 
empresas aéreas brasileiras deveriam apresentar uma proposta conjunta ao 
BNDES para discutir “o saneamento do setor”. “Todas as empresas precisam de 
socorro. Todo presidente da República tem obrigação de defender as empresas 
nacionais”. “Para isso, é preciso que haja vontade política e humildade. Até 
agora, só há vontade política”. Para Canhedo, a natural acomodação do setor 
deveria gerar três grandes grupos aéreos no país: VARIG, VASP-
TRANSBRASIL e, “se possível”, a partir da TAM (FSP, 22 out. de 1999). 
 
Apesar da crise na aviação civil, o governo recuou na desregulamentação do setor 
que, prevista para o início de novembro, que ficou sem prazo para ocorrer. O 
Ministério da Fazenda aprovara a proposta, mas o Ministério da Defesa, alertava 
para “os inconvenientes políticos”. Com a liberação das tarifas fatalmente 
ocorreriam aumentos nos preços das passagens aéreas às vésperas do Natal e do 
Ano Novo. O ministro Elcio Alvares declarava: “não há como desconhecer a 
situação difícil das empresas, mas ao governo cabe criar salvaguardas para o 
usuário, e os aspectos políticos, tanto quanto os técnicos, serão considerados”. 
“Nós damos caráter de urgência ao assunto, mas, devido à sua delicadeza, ele 
não é de um ou de outro ministério, mas de governo”. Além da 
desregulamentação das tarifas, o governo também adiava a reordenação do setor, 
com a transformação do DAC na ANAC (FSP, 31 out. 1999). 
 
Às vésperas do presidente da República Fernando Henrique Cardoso assinar a 
medida provisória que acabava com o controle de preço das passagens, o Ministro 
da Defesa propunha que se mantivesse a chamada “curva belga” para a definição 
de tarifa. Por esta ‘curva’, quanto maior a distância do vôo menor a tarifa por 
quilômetro percorrido (FSP, 26 out. 1999). 

 
Wagner Canhedo lançava a idéia de reunir VASP, VARIG, TAM e 
TRANSBRASIL em um holding: a AIR LATINA. Segundo ele, as companhias 
brasileiras já eram multinacionais com empresas no Uruguai, Paraguai, Equador e 
Bolívia. Assim, a AIR LATINA seria uma “grande potência”. As atuais 
empresas poderiam manter suas bandeiras e cores, e a representação na “holding” 
seria de acordo com o patrimônio. O presidente da TAM, Rolim Amaro, fazia 
ressalvas a tal holding: “Teríamos que fazer como a Brahma e a Antarctica, que 
passaram uma procuração para um banco e o que ele arbitrasse para a 
distribuição de capital na fusão das duas, eles acatariam”. “Nós temos 
concessões, aviões, linhas e freqüências, infra-estrutura aeroportuária, tudo 
igual. A distribuição do capital teria que ser com base na saúde financeira das 
empresas”. Além disso, as empresas precisam se reestruturar internamente para só 
depois pensar em passos mais ousados. Paulo Henrique Coco, presidente da 
TRANSBRASIL, e Antônio Celso Cipriani, presidente interino do Conselho de 
Administração da TRANSBRASIL eram contra a idéia da fusão. Fernando Pinto, 
da VARIG, dizia não acreditar na fusão, mas admitiu que para concorrer no 
mercado internacional “o melhor seria uma empresa só”. (FSP, 27 out. 1999) 
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NOVEMBRO 

TAM e TRANSBRASIL negociavam acordo operacional para o 
compartilhamento de algumas rotas. Paulo Henrique Coco não descartava a 
possibilidade de esse acordo resultar, no longo prazo, em uma fusão. “Se fizermos 
um acordo desse, conseguirmos caminhar e mostrar que é bom para os 
acionistas, para os nossos colaboradores e para os clientes, está valendo. Mas 
não estamos pensando em estabelecer uma relação de maior profundidade 
agora.” Ele também rechaçava a possibilidade da criação de uma única holding de 
aviação civil no país, formada pela fusão das quatro principais empresas do setor. 
Em sua seria um “retrocesso” (FSP, 24 nov. 1999). 
 

 
2000 

 
FEVEREIRO 

A VASP perdeu quatro de seus MD-11 devidos a problemas no pagamento para 
as empresas de leasing (FSP, 25 abr. 2000). 
 

ABRIL 
A VASP saiu do mercado de vôos internacionais para os Estados Unidos e 
Europa. A decisão foi anunciada poucas horas depois da justiça ter decretado a 
apreensão dos últimos quatro MD-11 da empresa. A apreensão foi determinada 
pelo juiz da 21ª Vara Cível de São Paulo, Reinaldo Cintra Torres de Carvalho, 
devido a uma dívida de R$ 73,5 milhões com a empresa de aluguel de aeronaves 
Golden Gate (FSP, 25 abr. 2000). 
 
Após quatro meses de negociações, TRANSBRASIL e a TAM se preparavam 
para fechar um acordo operacional. A TAM abdicaria de parte de seus vôos no 
Nordeste e no Norte do país, onde a TRANSBRASIL era líder. Por sua vez, a 
TRANSBRASIL cancelaria trajetos no Centro-Sul, a partir de Goiás, onde a 
TAM concorria fortemente com a VARIG e a RIO-SUL. Não fariam parte do 
acordo as linhas que incluíam o aeroporto de Congonhas, em São Paulo (FSP, 27 
abr. 2000). 
 
 “Ou eu vendo a VASP ou eu compro a TAM ou eu compro a TRANSBRASIL”. 
Esta era a solução para a crise da VASP dada por Wagner Canhedo, após reunião 
com o novo presidente da Infraero, Fernando Perrone. Para Canhedo, o problema 
do setor aéreo era o excesso de aviões fazendo a mesma rota. “É preciso reduzir o 
número de oferta. E os empresários do setor precisam manter o pé no chão.” Para 
ele, a TAM deveria reduzir sua oferta, pois foi a empresa que mais aumentou o 
número de vôos nos últimos anos. Com relação à notícia de que os concorrentes 
estavam esperando a quebra da VASP para depois negociar com o governo uma 
solução, Canhedo afirmava “as pessoas que querem a quebra de outra são 
incompetentes” (FSP, 27 abr, 2000). 
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O ministro do Desenvolvimento, Alcides Tápias, dava sua opinião sobre o aviação 
comercial: “Existe um problema de gestão nas empresas. Elas adotaram uma 
política errada de baixar os preços das passagens anos atrás para depois ver se 
teriam lucros. Agora estão nessa situação.” O projeto do Ministério era deixar as 
empresas que não se sustentarem no mercado quebrarem. A perspectiva era que 
duas delas quebrariam. Depois da falência, o Ministério entraria nas companhias 
para evitar o desemprego em massa. Não haveria a hipótese de um “Proar”, isto é, 
o Proer para o empresas aéreas (FSP, 14 abr. 2000). 
 

MAIO 
Em maio, as companhias brasileiras e norte-americanas tinham o direito de 105 
vôos semanais entre Brasil e Estados Unidos. As brasileiras realizavam 50 vôos 
semanais, enquanto as norte-americanas realizavam 101. A TAM era a única 
companhia que estava expandindo seus vôos para o exterior: “É uma questão de 
garantir oferta aos nossos clientes. Mas a concorrência com os norte-americanos 
é complicada”, afirmava Luiz Eduardo Falco, vice-presidente da TAM. “A escala 
global de negócios das empresas dos Estados Unidos é bem maior que a das 
brasileiras” (FSP, 4 mai. 2000). 
 
Jorge Hilário Gouveia Vieira, presidente do conselho de administração da 
VARIG, foi demitido do cargo. Vieira assumiu a função em 1998, em uma época 
em que o clima entre o presidente da VARIG, Fernando Pinto, e os membros do 
Conselho, ligados à Fundação Rubem Berta, era o pior possível. Vieira deixa 
agora seu cargo justamente em um momento em que Pinto voltou a ser alvo do 
Conselho (FSP, 10 mai. 2000). 
 
O empresário Ozires Silva substituía Fernando Pinto como diretor-executivo da 
VARIG. A aposta do conselho administrativo da VARIG em Ozires devia-se, em 
parte, à sua atuação junto às esferas do governo. Ozires Silva foi presidente da 
Embraer, da Petrobrás, foi ministro da Infra-Estrutura no governo Collor e era 
membro dos conselhos administrativos de quase 30 empresas. Silva iria pedir ao 
governo a liberação da tarifa: “O mercado é um grande regulador dos preços.” 
Ele rejeitava o fim da limitação de 20% dos capitais estrangeiros em empresas 
brasileiras do setor: “Devemos reservar certos segmentos para empresas 
brasileiras, desde que eficientes e competitivas. É o caso do transporte aéreo”. 
Em comunicado enviado aos funcionários da empresa, Silva foi deixou claros os 
seus objetivos: “A missão de toda equipe Varig é mantê-la em posição de 
liderança no ranking das companhias brasileiras”. Um dos pleitos que a VARIG 
fazia ao governo era um empréstimo de US$ 400 milhões junto ao BNDES para 
alongar o perfil de sua dívida - cerca de US$ 960 milhões. Segundo Silva, o custo 
da dívida foi o principal responsável pelo prejuízo de R$ 94 milhões apresentado 
pela companhia em 1999. “Do ponto de vista operacional a VARIG está no 
verde”. Ozires Silva tinha planos de expansão para a VARIG. Especificamente, 
na ampliação das rotas internacionais que foram interrompidas pela VASP (FSP, 
17 mai. 2000). 
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JUNHO 
O grupo Áurea, de Nenê Constantino, se preparava para entrar no mercado 
aviação civil comercial. Seu filho, Joaquim Constantino Neto, superintendente da 
Breda, explicava o motivo da decisão: “As vendas de passagens de ônibus têm 
caído 8% ao ano, pois as pessoas compram carros novos ou usados e viajam a 
curta distância com eles. Já as vendas dos bilhetes aéreos crescem a cada ano” O 
prejuízo das empresas do ramo se deviam aos custos em dólar com aeronaves, 
combustíveis e impostos (FSP, 9 jun. 2000) Estava nascendo a GOL. 
 

SETEMBRO 
Suspeitas preliminares levantadas pela SEAE, Secretaria de Acompanhamento 
Econômico, do Ministério da Fazenda levaram a Secretaria de Direito Econômico, 
SDE, a abrir processo administrativo contra a VARIG, VASP, TRANSBRASIL, 
TAM e o SNEA, Sindicato Nacional de Empresas Aéreas. As empresas eram 
acusadas de terem acertado aumentos uniformes em seus preços em 1999. Em 
janeiro daquele ano, as companhias reduziram de 60% para 30% o desconto 
concedido sobre a tarifa máxima das passagens aéreas. Em agosto, também por 
meio de redução nos descontos, as quatro empresas aplicaram reajuste de 10% nos 
preços das faixas de bilhetes mais vendidas por elas na rota Rio - São Paulo. Com 
base na coincidência de fatos, no paralelismo de preços e no fato de nenhuma das 
empresas ter apresentado justificativas consideradas satisfatórias para os reajustes, 
a SEAE e o SDE resolveram investigar as companhias (FSP, 28 mar. 2000) Em 
2004 as empresas foram condenadas por abuso e formação de cartel pelo CADE, 
Conselho Administrativo de Defesa Econômica, e multadas em 1% do 
faturamento de 1998 (FSP, 02 set. 2004). 
 

NOVEMBRO 
O ano de 2000 terminava mal para as empresas aéreas. Todas as grandes 
companhias  do setor - TAM, VARIG, VASP e TRANSBRASIL - apresentavam 
prejuízo. Os motivos apresentados para tal desempenho eram o forte impacto dos 
ataques terroristas nos Estados Unidos, o forte endividamento, a concorrência das 
companhias “populares”, como a GOL e a desvalorização do real (FSP, 3 nov. 
2000). 

 
2001 

 
JANEIRO 

Em 15 de janeiro de 2001 a GOL começava a operar em Brasília, São Paulo, Rio 
de Janeiro e Salvador. Sua estratégia para entrar no mercado nacional de vôos 
regulares era o corte de custos. A companhia iria vender passagens para sete 
capitais do país com preços até 50% menores do que os praticados pelas 
concorrentes. No primeiro vôo da empresa, na ponte aérea Rio - São Paulo, a 
GOL cobrava bilhetes entre R$ 79 a R$ 99 para ida ou volta, dependendo do 
horário. A tarifa da TAM e VARIG era de R$ 208. Não haveria primeira classe 
nem serviço de bordo, só classe econômica. A relação funcionário por avião seria 
de 100 para 1, enquanto nas outras era em média 170 empregados por aeronave. A 
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empresa utilizaria só um tipo de avião, o Boeing 737-700 para evitar a estoques de 
peças e diferentes equipes de manutenção. Não haveria bilhetes e as aeromoças 
seriam apenas quatro, com a intenção de reduzir a três. “Sinto se Rolim Amaro, 
dono da TAM, disse que não daria certo. Vai dar” dizia Constantino de Oliveira 
Júnior, presidente da GOL. (FSP, 6 jan. 2001). 
 
Além da GOL, a NACIONAL também entrava no mercado aéreo para ganhar o 
passageiros das grandes companhias aéreas por meio da oferta de passagens muito 
baratas. O problema das grandes companhias era as dívidas “Um quarto do 
faturamento das companhias aéreas tradicionais vai para o pagamento de 
dívidas, mas nós começamos do zero”, dizia David Barioni Neto, ex-diretor da 
VASP e vice-presidente Técnico da GOL. Caio Carvalho, presidente da 
Embratur, estava felicíssimo com a idéia: “Essa é uma notícia dos sonhos. Além 
de as empresas de transporte regular não darem conta do crescimento do 
turismo, as novas companhias trazem mais concorrência ao mercado” (FSP, 7 
jan. 2001). 

 
ABRIL 

O governo liberou os preços das passagens aéreas nas rotas que interligam 11 
aeroportos do centro-sul do país. Nas demais linhas, as companhias aéreas ainda 
terão de respeitar o teto de preços fixado pelo Ministério da Fazenda. As rotas 
liberadas interligam as seguintes cidades: São Paulo (Guarulhos e Congonhas), 
Rio de Janeiro (Antônio Carlos Jobim/ Galeão e Santos Dumont), Belo Horizonte 
(Tancredo Neves/Confins e Pampulha), Brasília (Juscelino Kubitschek), Curitiba 
(Afonso Pena), Porto Alegre (Salgado Filho), Campinas (Viracopos) e 
Florianópolis (Hercílio Luz). Segundo os ministérios da Fazenda e da Defesa, as 
rotas nestas cidades concentravam 46% dos vôos domésticos (FSP, 5 abr. 2001). 
 

MAIO 
A TAM atingia a marca de 31% do mercado aéreo nacional e a superação da 
VARIG nesse setor. Rolim comemorava: “Nossa participação no mercado 
brasileiro de aviação agora é de 31%, de modo que passamos a Varig, que detém 
no país 80% do mercado de vôos internacionais, e isso é um grande feito”. Nessa 
conta a VARIG tinha 29% e não incluía os números da RIO-SUL e da 
NORDESTE, empresas do grupo que, juntas, tinha 10% do mercado (FSP, 9 jul. 
2001).  

JUNHO 
A TAM começa a voar para Frankfurt (FSP, 9 jul. 2001).  
 

JULHO 
Falecia aos 58 anos de idade, o comandante Rolim Adolfo Amaro, presidente da 
TAM. O helicóptero dirigido por Rolim bateu em uma árvore em Pedro Juan 
Caballero, no Paraguai. Rolim deixava a TAM com 7.200 funcionários, 73 jatos 
voando rotas regionais, nacionais e internacionais. A TAM faturava US$ 1 bilhão 
por ano e tinha 31% de participação de mercado nacional (FSP, 9 jul. 2001). 
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Daniel Mandelli Martin assumia a presidência da TAM, em substituição a Rolim 
Amaro, recém falecido. Cunhado de Rolim, Mandelli começou a trabalhar na 
TAM em 1973 como estagiário administrativo. Recentemente era o responsável 
pelo planejamento estratégico e pelas finanças. Era ele quem negociava contratos 
para a compra de aviões (FSP, 11 jun. 2001). 
 

AGOSTO 
Regulação 
O governo federal anunciou a liberação dos preços das passagens aéreas em todo 
o país. O regime de preços já estava liberado nos vôos internacionais e nos 
domésticos entre os 11 principais aeroportos brasileiros (FSP, 11 ago. 2001). 

 
Após seis meses de vida, a GOL chegava ao primeiro milhão de passageiros 
transportados. Com a marca alcançada, a empresa refazia sua previsão de 
crescimento: queria chegar a 2,5 milhões de passageiros ainda em 2001, 25% a 
mais que o previsto inicialmente.  Constantino Junior dizia se que a guerra de 
tarifas iniciada depois que a GOL entrou no mercado não iria se sustentar por 
muito tempo. Para ele, os concorrentes iriam ficar ainda mais no vermelho se 
continuarem a acreditar que podem “servir caviar e preço baixo ao mesmo tempo” 
(FSP, 10 ago. 2001). 

 
NOVEMBRO 

A GOL iniciava suas operações no aeroporto Santos Dumont. Dali partiriam dez 
vôos diários  em direção ao Brasília, Belo Horizonte, Vitória e Campinas. A GOL 
passava a atender 12 cidades e contava com 130 vôos diários  (FSP, 28 nov. 
2001). 
 

DEZEMBRO 
A 4 de dezembro, a TRANSBRASIL encerrava suas operações com falta de 
crédito para combustível e 2.200 funcionários com salários atrasados (FSP,  5 dez. 
2001).  
 

 
2002 

 
JANEIRO 

Em 2002, a previsão de crescimento para o mercado doméstico de aviação era de 
cerca de 6%. abaixo dos 9,1% de 2001. Apontavam-se dois fatores para a menor 
expansão: a saída da TRANSBRASIL do mercado, fato considerado 
praticamente certo pelos analistas, e a perda do efeito positivo da entrada da 
GOL. Segundo o SNEA, em 2001, as companhias aéreas brasileiras 
transportaram 26,5 milhões de passageiros em viagens domésticas. A expansão de 
9,1% foi uma exceção na tradição do setor, que geralmente apresenta um 
crescimento equivalente ao dobro do desempenho do Produto Interno Bruto, cujo 
crescimento em 2001 foi de cerca de 2,2% (FSP, 9 jan. 2002). 
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Apesar da crise no setor aéreo em 2001, TAM e a GOL conseguiram aumentar 
suas participações no mercado doméstico. A TAM ultrapassou a VARIG e ficou 
no primeiro lugar com 30,71% dos passageiros domésticos pagantes transportados 
por quilômetro. A VARIG passou para o segundo lugar, com 28,72% A VASP 
encerrou 2001 com 14,35%, A RIO-SUL ficou em quarto lugar, com 8,78% de 
mercado em 2001. A Transbrasil ficou com 7,83%. A GOL, que estreou no 
mercado em 15 de janeiro de 2001, fechou o ano em sexto lugar, com 4,74% de 
participação (FSP, 8 jan. 2002). 
 
A GOL recebia o primeiro de quatro jatos encomendados da Boeing. A frota da 
empresa era composta por dez Boeing 737-700. Até fevereiro ela receberia dois 
737-800 e dois 737-700. Os aviões 737-700 seriam usados na ampliação das 
freqüências já existentes. Os Boeing 737-800 serão usados na ponte aérea Santos 
Dumont-Congonhas (FSP, 17 jan. 2002). 
 
A TAM anunciou a suspensão das rotas internacionais deficitárias e a demissão 
de 200 funcionários até março. A suspensão era temporária e a seriam cortados os 
funcionários mais novos de casa. A empresa suspenderia dois vôos diários para a 
Argentina e não voaria para Montevidéu, Frankfurt e Zurique. A inauguração do 
vôo para Madri, prevista para abril, foi adiada. A empresa pretendia focar as 
operações no mercado doméstico, no qual conquistara a liderança em 2001. 
Segundo o diretor de Marketing da TAM, Wagner Ferreira, a companhia não 
manteria em operação linhas que davam prejuízo só para manter o status no 
mercado (FSP, 25 jan. 2002). 
 
A VARIG anunciava a criação da subsidiária VEM, Varig Engenharia e 
Manutenção S.A. O objetivo da empresa, que investiu R$ 420 milhões no 
negócio, é aumentar sua participação no mercado de manutenção, reparo e revisão 
geral. A VEM absorveu 4.000 dos 16 mil funcionários da Varig. Segundo Ozires 
Silva, presidente da VARIG, a VEM pretendia conquistar 3% do faturamento do 
setor de manutenção aérea no mundo, estimado em US$ 35 bilhões. O diretor-
presidente da VEM, Evandro Braga de Oliveira, afirmava que o crescimento da 
indústria de manutenção e reparo estava ligado à necessidade das empresas aéreas 
de reduzir constantemente seus custos e a terceirização dos serviços por parte das 
empresas que operam com frotas menores (FSP, 23 jan. 2002). 
 

MARÇO 
A GOL estreou na ponte aérea Santos Dumont-Congonhas. O trecho tinha 24 
vôos diários e a passagens era vendida a partir de R$ 128, o bilhete mais barato no 
mercado. Na TAM, o mesmo trecho custava R$ 279; na VASP, R$ 138 e na 
VARIG, R$ 278. A frota da GOL era  composta 14 aeronaves: 12 Boeings 737-
700 e dois 737-800. A companhia tinha 130 vôos diários para São Paulo, 
Campinas, Rio, Belo Horizonte, Vitória, Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, 
Brasília, Campo Grande, Cuiabá, Salvador, Recife, Fortaleza, Belém e Macapá 
(FSP, 15 mar. 2002). 
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A TAM divulgava o balanço de 2001, a anunciava prejuízo de R$ 56,4 milhões, o 
pior resultado da história da companhia. Apesar do resultado negativo, o número 
indicava uma recuperação da empresa. Até setembro de 2001, antes dos atentados 
terroristas nos Estados Unidos, a TAM acumulava um prejuízo de R$ 152 
milhões. Para a TAM "As crises da Argentina e de energia foram piores do que 
Bin Laden", dizia Daniel Mandelli Martins, presidente da empresa. O câmbio 
também atrapalhou. Se não fosse a variação do dólar, a TAM teria fechado o ano 
com um lucro de R$ 38,6 milhões. A TAM não expurgava do balanço os efeitos 
negativos da variação do câmbio, como a VARIG, artifício autorizado pela CVM. 
Se a previsão de crescimento do mercado, entre de 6% a 8%, se confirmasse em 
2002, a TAM pretendia comprar de 14 a 16 aeronaves. Em 2001, a empresa 
adquiriu 17 novos aviões (FSP, 28 mar. 2002). 
 

ABRIL 
As empresas aéreas deflagraram uma agressiva guerra de preços para tentar evitar 
prejuízos como os de 2001. A empresa que deflagrara a guerra foi a GOL, 
diminuindo em até 60% os preços de bilhetes para cinco rotas. A TAM também 
anunciou reduções de até 60% nos preços dos bilhetes do trecho Congonhas-
Santos Dumont, considerado o filé mignon da aviação. Nele a ocupação dos 
assentos nos 32 vôos diários era de 38%, em 2000, a companhia chegou a ter 
75%. A VASP também entrou na briga e passou a conceder descontos entre 10% 
a 15% em 300 trechos, principalmente no Nordeste e em Minas Gerais. A RIO-
SUL também estudava reduções nos valores de seus bilhetes (FSP, 4 abr. 2002). 
 
A VARIG anunciou prejuízo de R$ 481 milhões em 2001. Desde 1997, quando 
teve lucro pela última vez, os números da empresa só pioraram. (FSP, 2 abr. 
2002). 
 

MAIO 
A VARIG começava a comercializar bilhetes eletrônicos vendidos pela internet 
(FSP, 6 mai. 2002).  
 
A Associação dos Pilotos da VARIG iria tentar utilizar R$ 2 bilhões que a 
empresa teria em pendências trabalhistas no aumento de capital da empresa. 
Também solicitariam o direito de participar da estratégia da companhia. O 
presidente da Apvar, Flávio Souza, dizia que um dos principais objetivos da 
entidade era forçar a mudança na administração da Varig: “Queremos 
profissionalizar a gestão da empresa e não deixar que os sete membros do 
conselho da Fundação Rubem Berta, que em sua maioria são funcionários 
antigos, continuem a administrar a empresa. Esse tipo de modelo é que está 
causando enormes estragos na Varig”. A expectativa da VARIG era reduzir a 
dívida para US$ 500 milhões com o processo de aumento de capital (FSP, 9 mai. 
2002). 
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Em abril a GOL se tornou a terceira empresa do setor aéreo doméstico, 
ultrapassando a Rio-Sul e a Vasp no ranking de transporte de passageiros, com 
uma participação de 11,97% no mercado doméstico. (FSP, 9 mai. 2002). 
 

JUNHO 
Segundo a OIT, Organização Internacional do Trabalho, e a AITAL, Associação 
Internacional de Transporte Aéreo Latino-Americana, o setor de aviação demitiu 
210 mil trabalhadores em todo o mundo após o ataque ocorrido nos Estados 
Unidos em 11 de setembro de 2001. O número equivalia a 18% da força de 
trabalho das companhias aéreas e empresas fabricantes de aeronaves e 
equipamentos. A América do Norte respondeu por 64,6% das demissões, os 
países da América do Sul e da América Central foram responsáveis por 1,6% das 
dispensas, mas novas dispensas deveriam ocorrer. No Brasil, segundo 
levantamento do Sindicato Nacional dos Aeronautas, a VARIG cortou 600 postos 
e tanto a TAM como a VASP fizeram reestruturações para reduzir a folha de 
pagamento. A TRANSBRASIL deixou 2.000 trabalhadores sem emprego. 
Graziela Baggio, presidente do sindicato dizia: “A crise no Brasil é maior do que 
deveria por culpa do DAC, que não cumpre a legislação e se omite na 
fiscalização da concorrência desleal, que reduz tarifas e põe empregos em risco”. 
A GOL era a única companhia que não cortou rotas ou postos de trabalho. O vice-
presidente de Marketing e Serviços da empresa, Tarcísio Gargioni, considerava 
que a guerra de tarifas tinha efeitos positivos: “Estamos trazendo mais 
passageiros e, com isso, mais empregos” (FSP, 15 jun. 2002). 
 

JULHO 
A VARIG decidiu pela integrar operações das três companhias do grupo: 
VARIG, RIO-SUL e NORDESTE. O objetivo era reduzir os custos e aumentar a 
rentabilidade, elevando a ocupação dos aviões de 58% para 70%, e ampliando a 
rentabilidade sobre o faturamento no longo prazo, de 4% para 8%. Demissões não 
estavam  descartadas, embora não houvesse decisão sobre o assunto. A VARIG 
também decidiu pela devolução de 11 Boeing 737 até setembro. A empresa 
também esperava obter ajuda do BNDES para seu projeto de capitalização no 
valor de R$ 300 milhões, pouco mais de 30% de sua dívida (FSP, 26 jul. 2002). 
 

AGOSTO 
O setor de aviação enfrentava uma de suas piores crises financeiras no Brasil. O 
excesso de companhias aéreas, a alta do dólar e a desaceleração econômica 
estavam afetando diretamente os desempenhos de empresas. Por isso, as 
companhias brasileiras estavam fazendo um enorme esforço para aumentar sua 
produtividade, diminuindo cada vez mais o tempo de pouso e decolagem de uma 
aeronave (FSP, 31 ago. 2003). 
 
Arnim Lore era indicado como novo presidente da Varig. Sua promessa era de 
tornar a companhia novamente rentável “a qualquer custo” e retomar o equilíbrio 
financeiro. Lore fora diretor da área internacional do Unibanco e diretor 
financeiro da Petrobras, dois dos maiores credores da Varig, diretor do Banco 
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Central e ocupava a diretoria financeira da RIO-SUL. Em seus planos havia a 
devolução de aeronaves, o fim de algumas rotas e a demissão de funcionários.  
(FSP, 20 ago. 2002). A decisão de mudar a presidência da Varig partira 
principalmente do conselho curador da Fundação Rubem Berta. O maior 
desentendimento do ex-presidente Ozires Silva ocorreu com Yutaka Imagawa, 
presidente da Fundação. Ozires afastara Imagawa da vice-presidência executiva 
para facilitar a aprovação no BNDES (FSP, 14 ago. 2002). Para conseguir o apoio 
dos credores para capitalização de US$ 500 milhões, planejado há meses, também 
foram trocados os outros quatro do Conselho de Administração. Assumiam Clóvis 
Carvalho (ex-ministro do Gabinete Civil), José Roberto Mendonça de Barros (ex-
secretário de Política Econômica), Luís Spínola e Joaquim Fernandes dos Santos 
(piloto da empresa). O conselho, no entanto, permanece submetido às decisões da 
Fundação Rubem Berta, presidida por Imagawa. (FSP, 30 ago. 2003). 
 

SETEMBRO 
O governo anunciou um pacote de ajuda às companhias aéreas brasileiras que 
poderia chegar a R$ 1 bilhão. A mais importante das medidas é o perdão de uma 
dívida de cerca de R$ 500 milhões em PIS e Cofins que as empresas tinham com 
o governo. A União também assumia R$ 300 milhões com despesas de seguro por 
danos causados a vítimas em terra de atentados aéreos terroristas e de guerras. 
Todo o risco foi assumido pela União. O pacote parte também trazia um alívio 
tributário de R$ 68 milhões, em isenção de Imposto de Renda e do IOF no seguro. 
Segio Amaral, ministro do Desenvolvimento, dizia: “O setor de aviação não está 
recebendo privilégio. É um setor que passa por dificuldades no mundo todo. A 
indústria de aviação não tem culpa pelo terrorismo e todos os países adotaram 
medidas de apoio depois de 11 de setembro. O Brasil está tomando medidas 
justificadas para dar às companhias aéreas brasileiras isonomia em relação às 
estrangeiras". Continuava, “As empresas vão poder contar com recursos, 
inclusive do BNDES, sempre que precisarem. Mas recomendei a elas que façam 
uma reestruturação do setor”. A VARIG era mencionada coma empresa que mais 
seria a maior beneficiada com o plano (FSP, 5 set. 200). 
 
O então candidato à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, mostrava-se favorável 
ao pacote de R$ 1 bilhão liberado pelo governo para socorrer empresas aéreas.“As 
empresas aéreas são estratégicas para o Brasil. Se quebrarem, vamos ter 
estrangeiros ocupando nosso espaço aéreo, nosso transporte interno. Não é bom 
para nossa soberania.” Segundo ele, a ajuda deveria ter vindo antes: “O que eu 
lastimo é que o governo tenha esperado a TRANSBRASIL quebrar, a VASP 
afundar, a VARIG quebrar, a TAM entrar em crise, para ajudar” (FSP, 6 set. 
2002) 
 
A TAM surpreendeu o mercado ao anunciar o pior balanço de sua história. O 
prejuízo recorde no segundo trimestre de 2002 foi de R$ 238,1 milhões, 
desempenho 145% pior que as perdas de R$ 97,26 milhões do mesmo período de 
2001. Por isso a empresa reduzirá a frota de aviões, devolvendo 21 Fokker-100, 
ficando com 29. E dispensaria dispensará 524 dos 8.000 funcionários.  A empresa 
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tambémm apostava no aumento da frota de Airbus, passando de 45 para 53 
aviões. A empresa iria diminuir em 12% a oferta de assentos e cancelaria vôos 
para nove cidades: Caxias (RS), Criciúma e Itajaí (SC), Corumbá (MS), Ji-Paraná 
(RO) e Presidente Prudente, Araçatuba, Sorocaba e São José dos Campos (SP) 
(FSP, 17 set. 2002). 
 
A VARIG ganhou no Tribunal Regional Federal da 1ª Região ação contra a 
União devido ao congelamento de tarifas no governo Sarney. A decisão poderá 
garantir à empresa R$ 3 bilhões do governo federal. A assessoria da Advocacia 
Geral da União informou que a União vai recorrer da decisão no Superior 
Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal (FSP, 21 set. 2002). 
 

NOVEMBRO 
A Fundação Ruben Berta rejeitou os entendimentos que o acordo com os credores 
e o BNDES para recuperar suas finanças. Os conselheiros da Fundação 
discordaram do acordo feito pelo Conselho de Administração. Criticaram a 
escolha de apenas algumas empresas para receber o dinheiro e afirmaram não 
haver nenhuma garantia de que o BNDES colocaria recursos na companhia. O 
veto ao programa de reestruturação era justificado como maneira de preservar o 
patrimônio da VARIG. A decisão fazia parte da disputa entre Arnim Lore, 
presidente do Conselho de Administração e Yutaka Imagawa, presidente da 
Fundação Ruben Berta. A Fundação insistia na criação de um Programa de 
Recapitalização da Indústria Brasileira de Transporte Aéreo, que receberia US$ 
2,2 bilhões do governo federal. Defendia que US$ 607,5 milhões fossem 
destinados à Varig (FSP, 23 nov. 2002). Com isso, os membros do Conselho de 
Administração anunciaram a demissão coletiva, em repúdio à decisão da 
Fundação (FSP, 25 nov. 2002). Os ex-conselheiros afirmavam que a empresa era 
viável e ressaltavam a qualidade operacional da VARIG: “É um problema de 
governança. É um problema societário. Não de operação” dizia Mendonça de 
Barros. Com a saída dos conselheiros, naufragava o acordo com os credores que 
proporcionaria um alívio temporário de US$ 117 milhões na dívida da empresa. 
Depois de fechado o acordo, a participação da Fundação cairia de 87% para 20%. 
Em nota, o conselho curador da Fundação alegava que o acordo com os credores 
foi elaborado pelo Conselho de Administração “inesperadamente”, “à revelia” 
dos acionistas e que a Fundação tinha sofrido pressões para aceitá-lo. “A 
Fundação Ruben Berta e a VARIG foram submetidas a violentas pressões 
políticas e econômicas nos últimos meses. Por isso, decidiram dar um basta na 
intervenção branca a qual foram submetidas” (FSP, 26 nov. 2002). 
 
A BR Distribuidora informava que não perdoaria a dívida da VARIG, cujo valor 
é de R$ 140 milhões. A empresa também não descarta pedir a falência da 
companhia aérea se o fluxo de pagamentos atrasados não fosse normalizado. A 
BR também continuaria a obrigar a Varig a pagar à vista pelo combustível que 
colocava em suas aeronaves (FSP, 26 nov. 2002). 
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Manoel Guedes assumiu o cargo a presidência da VARIG. Guedes disse que a 
empresa não tinha um novo plano e aguardava resposta do BNDES sobre o 
projeto apresentado em março (FSP, 28 nov. 2002). 
 

DEZEMBRO 
Em documento interno da VARIG, assinado pelo conselheiro de administração 
Harro Fouquet, revelava que os administradores e o acionista controlador - a 
Fundação Ruben Berta - não se viam como responsáveis pela situação de 
insolvência da empresa que, entre 1990 a 2002, registrou lucro somente duas 
vezes: em 1994 e 1997. Entre os fatores externos à empresa que a prejudicavam 
arrolava-se a moratória do Brasil, em 1982, pelo governo João Figueiredo (1979-
85); o congelamento dos preços e os reajustes insuficientes nos governos José 
Sarney (1985-90) e Fernando Collor (1990-92); o fim do monopólio da VARIG 
nos vôos internacionais e a abertura do mercado internacional para as empresas 
brasileiras e européias (FSP, 15 dez. 2002). 
 
O ex-conselheiro de administração da VARIG, Leonardo Viegas, considerava que 
o maior problema da empresa era sua governança: o Conselho de Administração 
da VARIG, o Conselho de Administração da FRB-Par, o Conselho Curador e o 
Colégio Deliberante da Fundação Ruben Berta. “A VARIG precisa de uma gestão 
firme, que não relute em contrariar interesses de grupos e ‘bases eleitorais’, se 
necessário. Nossa experiência demonstrou que projetos voltados a melhorar o 
desempenho operacional enfrentam resistências”.“A VARIG continua a ser 
encarada como uma estatal, e sua governança não colabora para alterar essa 
percepção”. Segundo Viegas havia duas carreiras funcionais paralelas na 
empresa: a de executivo, representada pelo progresso na hierarquia da empresa, e 
a política, com a conquista de cargos eletivos na Fundação Ruben Berta: “Uma 
carreira prejudica a outra. A de executivo exige obter resultados, mesmo à custa 
de popularidade. A carreira política progride por meio de acordos, promessas de 
campanha e críticas à gestão da companhia, mesmo que injustas. Nesse sentido, a 
VARIG é um retrato do Brasil” (FSP, 15 dez. 2002). 

 
2003 

 
JANEIRO 

O DAC preparava proposta ao Comando da Aeronáutica para a alteração no 
funcionamento dos aeroportos centrais de São Paulo (Congonhas), Rio (Santos 
Dumont) e Belo Horizonte (Pampulha). Haveria uma redução no o número de 
vôos e a proibição de viagens desses aeroportos para cidades como Curitiba, 
Salvador e Recife. Só seriam permitidos vôos para cidades com menos de 1 
milhão de habitantes que não fossam capitais de Estado. As exceções seriam os 
vôos entre aqueles três aeroportos centrais. A idéia era redistribuir os vôos para 
Guarulhos, em São Paulo, Confins, em Belo Horizonte, e para o Galeão, no Rio, 
já que, segundo o DAC, eles não estariam usando toda a sua capacidade. George 
Ermakoff, presidente do SNEA, afirmava que não havia consenso. “Achamos que 
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tudo tem de ficar como está. Não existe posição de cortar nada.” (FSP, 10 jan. 
2003). 
 
A GOL iniciava a promoção onde a passagem de volta custava R$ 1. O bilhete 
era vendido somente pela internet,  para alguns trechos  com o bilhete de ida. A 
permanência mínima no destino era de cinco dias. A promoção tinha o objetivo de 
aumentar a ocupação de assentos da companhia, que entre os dias 6 e 12 de 
fevereiro foi de apenas 47%, menos oito pontos percentuais em relação à semana 
anterior (FSP, 2003). 
 
A direção recém empossada do BNDES defendia a fusão entre as principais 
empresas aéreas do país como a solução mais viável para resolver a crise 
enfrentada pelo setor. A diretoria descartava a hipótese de ajuda a uma companhia 
isoladamente, que estavam em um "processo de concorrência predatória". Em sua 
posse, o presidente do banco, Carlos Lessa, disse que o Brasil "não pode deixar de 
ter uma grande empresa aérea".VARIG, TAM e VASP passavam por problemas 
financeiros. A VARIG tinha um pedido de apoio parado no BNDES  desde 
agosto de 2002. Em novembro, O BNDES concedeu o perdão temporário de 
dívidas de curtíssimo prazo no valor de US$ 117 milhões, rejeitado pela Fundação 
Ruben Berta, que alegava que ele não garantia a participação do BNDES na 
capitalização e privilegiava alguns credores (FSP, 28 jan. 2003) 
 
Um boeing 777 da VARIG foi retido no aeroporto Charles de Gaulle, em Paris. O 
arresto foi pedido por uma empresa de leasing por falta de pagamentos. O 
escritório da VARIG em Paris foi surpreendido pela notícia pois nenhuma pré-
notificação havia sido feita (FSP, 31 jan. 2003) 
 

FEVEREIRO 
VARIG a TAM anunciava o compartilhamento dos vôos entra as duas empresas, 
que começaria em março. O compartilhamento era visto como o primeiro passo 
para uma fusão entre as duas companhias, que estava sendo intermediada pelo 
ministro da Defesa, José Viegas. A TAM atendia a 41 cidades no Brasil e três no 
exterior com 81 aeronaves. A VARIG cobria 67 municípios brasileiros e 24 no 
exterior, utilizando 108 aviões (FSP, 6 fev. 2003). Um dos problemas apontados 
para o sucesso da fusão era os diferentes estilos de gestão entre as duas empresas. 
O Conselho de Curadores da Fundação Ruben Berta que controlava a empresa era 
considerado como extremamente político e defendia os interesses individuais de 
seus executivos. Já a TAM  priorizava a hiperprodutividade e decisões radicais, 
estilo herdado em seu fundador, Rolim Amaro. O confronto entre o presidente da 
Fundação Ruben Berta, Yutaka Imagawa, e o da TAM, Daniel Mandelli Martin, 
era considerado praticamente inevitável caso as negociações para a união das duas 
empresas tenham sucesso. Flávio Souza, presidente da Associação dos Pilotos da 
VARIG dizia que “o Imagawa nunca aceitaria perder o poder que possui hoje na 
fundação. Se houver risco de isso acontecer, ele romperá o acordo” Ainda 
segundo ele, a fusão entre a TAM e a VARIG não ocorreria porque o real 



 323

interesse da VARIG era alongar a dívida de cerca de R$ 1 bilhão que a empresa 
tinha com o governo (FSP, 8 fev. 2003). 
 
Segundo levantamento da IATA, em apenas dois anos, a indústria do transporte 
aéreo mundial perdeu mais do que havia lucrado em toda a sua história. Em 2002, 
as companhias aéreas perderam cerca de US$ 13 bilhões. Em 2001, ano da 
recessão global e dos atentados de 11 de setembro nos EUA, o setor teve um 
prejuízo recorde de US$ 18 bilhões. Por causa da crise, a Swissair e a belga 
Sabena desapareceram.  Nos EUA, as duas das maiores companhias do país - 
United e American Airlines -  entraram em concordata apesar da ajuda de US$ 15 
bilhões que o governo norte-americano ofereceu para o setor. De acordo com a 
IATA, o setor aéreo mundial ainda sentia os efeitos dos atentados a Nova York e 
a Washington. Além da queda no número de passageiros, houve um salto nos 
custos operacionais, especialmente no que diz respeito a seguros e segurança 
(FSP, 7 fev. 2003). 
 
A TAM e a VARIG anunciavam um corte de até 40% na oferta de assentos para 
vôos domésticos. A redução dos vôos deveria atingir principalmente as operações 
nos aeroportos de Congonhas (SP), Santos Dumont (RJ), Pampulha (MG), 
Brasília e Curitiba (FSP, 22 fev. 2003). 
 

MARÇO 
Regulação 
A Portaria n.º 243/CG5, do Comando da Aeronáutica, determinou que: a) o DAC 
adotasse medidas para a adequação da oferta de transporte aéreo à demanda 
observada; b) a autorização para importação de aeronaves requer comprovação da 
real necessidade pela empresa. A Portaria n.º 731/CG5, do Comando da 
Aeronáutica, deu as seguintes providências: a) alterou as “Diretrizes para o 
Transporte Aéreo Nacional”; b) manteve as medidas da Portaria n.o 243/CG5; c) 
determinou que a criação de novas empresas devia observar a situação das 
empresas existentes; c) determinou que se evitasse a superposição de linhas com 
proximidade de horário. O resultado foi a restrição na oferta de assentos. 
 
A VARIG aumentou para 13 o número de aviões a serem devolvidos. A empresa 
driblava parte das exigências que o CADE fez para a fusão com a TAM, que 
exigia que nenhuma aeronave a mais, além das seis já divulgadas oficialmente, 
fossem devolvidas. A VARIG alegava que a devolução dos 13 aviões estava 
prevista antes do acordo de compartilhamento. A frota oficial da VARIG era de 
116 aviões e a TAM de 102 (FSP, 1 mar. 2003) 
 
A VARIG decidiu adiantar a devolução de seis Boeing 767-200 para a Gecas, GE 
Capital Aviation Services, cuja entrega estava planejado para iniciar após o dia 28 
de março. A decisão ocorreu após o arresto de mais um jato da VARIG, no 
aerorporte de Miami, por causa de falta de pagamento ás empresas de leasing. A 
empresa tinha 13 aviões com pagamentos atrasados em cerca de três meses (FSP, 
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8 mar. 2003). 
 
VARIG e TAM começavam e estudar o compartilhamento de vôos 
internacionais, que deveria ocorrer em menos de três meses. O planejamento do 
compartilhamento de vôos para o exterior era um indicativo de que a fusão das 
duas companhias passara a ser feita a toque de caixa, contra a vontade da VARIG, 
que pretendia realizar o processo de fusão de maneira mais lenta. Na realidade, a 
decisão de compartilhar vôos ao exterior surpreenia porque a VARIG era a 
empresa que tinha mais destinos internacionais. Eram 25 destinos no total, 
número muito superior aos 3 realizados pela TAM (FSP, 26 fev. 2003). 
 
A TAM anunciava o prejuízo de R$ 605,6 milhões em 2002, 974% maior que em 
2001. Do prejuízo, R$ 645 milhões se referiam ao impacto da desvalorização 
cambial no leasing, seguro e manutenção dos aviões, e no preço do querosene. 
Além do impacto da variação cambial, o prejuízo foi resultado da retração do 
setor aéreo devido à estagnação da economia e a guerra tarifária entre as 
empresas. Enquanto as tarifas subiram pouco no período de janeiro de 1999 a 
outubro de 2002, o querosene de aviação subiu 840% e o dólar, 250% (FSP, 29 
mar. 2003). 
 
A TAM anunciou a demissão de  470 funcionários, o equivalente a 6% da folha 
de pagamento, por causa do cenário de retração econômica e do prejuízo de R$ 
605,7 milhões registrado em 2002 (FSP, 30 mar. 2003) 
 
O presidente da VARIG, Manuel Guedes e o presidente do Conselho de 
Administração da Fundação Ruben Berta, Yutaka Imagawa, deixavam os cargos 
devido ao processo de fusão da empresa com a TAM. Guedes se afastaria do dia-
a-dia da empresa para se dedicar exclusivamente à fusão com a TAM. As 
decisões operacionais seriam tomadas pelo diretor de Planejamento, Alberto 
Fajerman. (FSP, 26 mar. 2003) 
 

ABRIL 
A participação da TAM e da VARIG no mercado entre a caiu de 68,19% em 
fevereiro para 66% em março, quando se iniciou o compartilhamento de vôo entre 
as empresas. Quem ganhou foi a GOL que, através de promoções agressivas 
passou de 15,51% para 18,76% no mesmo período (FSP, 9 abr. 2003). 
 
A FRB-Par, holding que controla todas as empresas do grupo VARIG, passou a 
ter no seu conselho de administração três pessoas ligadas ao Partido dos 
Trabalhadores, numa tentativa de facilitar o diálogo com o governo federal. Os 
conselheiros ligados ao PT eram: Gilmar Carneiro dos Santos, um dos fundadores 
da CUT e do partido; Jorge Luiz Gouveia, técnico licenciado do Dieese e 
funcionário da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Santo André 
(administrada pelo PT); e Renato da Silva La Vechia, da PUC-SP. Carneiro dos 
Santos afirmava que não se tratava de indicação direta do PT, mas dos sindicatos 
e da FRB-Par. Carneiro dos Santos também era conselheiro do BNDES desde o 
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primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso. Assumiu a  presidência do 
conselho da FRB-Par o funcionário de carreira da VARIG Gilberto Carlos 
Rigoni, que já fazia  do conselho e também era membro do conselho curador da 
Fundação Rubem Berta (FSP, 12 abr. 2003) 
 
A GOL e o governo federal registravam atritos devido aos planos de expansão da 
empresa, contrários aos planos do Palácio do Planalto para reduzir a oferta de 
assentos. Tal corte ajudaria empresas em dificuldades financeiras como a 
VARIG, a TAM e a VASP. Segundo a GOL o DAC já havia cortado a rota 
Londrina - São Paulo (Congonhas) cinco dias após sua inauguração e vetava a 
ampliação de sua frota de jatos. O presidente da GOL, Constantino Júnior, 
afirmava que não pretendia seguir as orientações das recentes portarias da 
Aeronáutica: “as justificativas para a importação de aviões não se aplicam à 
GOL, que registra crescimento nos negócios”. Além disso ele se mostrava com a 
suspensão DAC dos vôos de São Paulo para Londrina, o que beneficiou seus 
concorrentes. Segundo ele “Toda vez que a GOL entra em um novo mercado os 
preços das tarifas diminuem” (FSP, 16 abr. 2003). 
 
Manoel Guedes, presidente da VARIG, pediu demissão. Ele era é o terceiro 
executivo a deixar a presidência em nove meses e estava encarregado de tocar os 
planos para a fusão com a TAM. Ele teria se desentendido com o novo presidente 
da FRB-Par, Gilberto Rigoni, que não considera vital o negócio. Guedes também 
estava irritado com a chamada "cutização" do conselho de FRB-Par, que encarava 
como mais um passo para prejudicar a realização da fusão. A saída de Guedes era 
encarada pela TAM como mais um empecilho para a aprovação da fusão. Por trás 
de toda essa instabilidade estaria o presidente da Fundação Ruben Berta, Yutaka 
Imagawa, que foi o responsável em novembro de 2002 pela saída do então 
presidente da VARIG, Arnin Lore (FSP, 17 abr. 2003). 
 
A VARIG aumentava os benefícios de seu programa de fidelidade o Smiles, que 
tinha cerca de 4,4 milhões de participantes. Os usuários que voassem em uma das 
empresas do grupo, VARIG, RIO-SUL, NORDESTE ou PLUNA  teria pelo 
menos mil milhas de crédito no Smiles, mesmo em viagens curtas com distâncias 
inferiores a isso. A bonificação também variava de acordo com o tipo de cartão 
que o cliente possuisse: o portador de cartão Azul tinha pontuação normal, o 
Smiles Prata tinha milhas com bônus de 25%, o Ouro tinha 50% mais milhas e o 
Diamante tinha as milhas em dobro (FSP, 21 abr. 2003). 
 
O vice-presidente de finanças da TAM, Marco Antônio Bologna, pediu demissão. 
O motivo oficial era uma proposta para trabalhar no banco VR. Um executivo 
ligado às negociações da TAM com a VARIG afirmou, porém, que Bologna não 
estava satisfeito com os resultados abaixo de sua expectativa com o 
compartilhamento de vôos com a VARIG (FSP, 29 abr. 2003). 
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MAIO 
O colégio deliberante da Fundação Ruben Berta, controladora da VARIG, 
autorizou a continuidade do processo de fusão da companhia com a TAM. Dos 
220 integrantes do colégio, 95% votaram a favor da proposta.As condições 
mínimas aprovadas para a continuação do negócio eram: a Fundação teria, no 
mínimo, 5% da nova companhia; ficavam de fora as empresas do grupo VARIG 
que não eram de aviação - VEM, Sata e VarigLog; a nova companhia usaria a 
marca VARIG, caso a fusão ocorresse, portanto comercialmente o nome TAM 
seria extinto; as dívidas financeiras da VARIG e das outras companhias aéreas do 
grupo seriam transferidas para a nova empresa e deveria ocorrer um aporte de 
recursos do governo federal (FSP, 1 mai. 2003). 
 
Novos desentendimentos entre a VARIG e a TAM e os complicava o processo de 
fusão das companhias. A TAM não abria mão de ser a administradora da nova 
companhia ou ter mais de 50% das ações. Esta posição da TAM era reação ao 
modelo da fusão, que previa, a princípio, que a VARIG teria 5% da nova 
empresa, a TAM, 35%, o governo, 40%, e os credores internacionais, 20%. O 
governo poderia passar a ter mais de 60% depois de dois anos da fusão, com a 
entrada de participação do BNDES (FSP, 16 mai. 2003). 
 
A VARIG resistia ao uso do Fokker-100 da TAM no compartilhamento de vôos 
iniciado em março. A VARIG recusava o uso dos aviões cuja imagem não era 
positiva entre os passageiros do Brasil. A TAM possuía 53 Airbus e 21 Fokker-
100 em uso (FSP, 19 mai. 2003). 
 
Os integrantes do colégio deliberante da Fundação Ruben Berta, destituíram os 
sete curadores da fundação. Entre os destituídos estava o presidente do conselho, 
Yutaka Imagawa. A decisão retirava os obstáculo às negociações para a fusão 
com a TAM. Imagawa afirmava ser defensor da fusão, mas, por mais de uma vez, 
foi acusado de articular mudanças na direção do grupo a fim de adiar o processo. 
O novo presidente do conselho curador era Norberto Hoffman. Hoffman era 
diretor da VARIG em Porto Alegre. A vice-presidência ficou com Carlos Luiz 
Martins, diretor de Operações da companhia e um dos principais articuladores da 
assembléia de ontem. O BNDES auxiliou indiretamento para a destituição do 
grupo de Imagawa. Carlos Lessa, presidente do banco, vinha resistindo em 
conceder empréstimo à VARIG, mas declarou que o banco poderia ajudar a 
empresa a obter uma folga no pagamento de suas dívidas com a BR Distribuidora 
e o Banco do Brasil, desde que houvesse a “promessa de casamento indissolúvel” 
entre VARIG e TAM. (FSP, 25 mai. 2003). 
 
As empresas aéreas esforçavam-se em cortar custos, embora isso não barateasse 
os preços dos bilhetes. A TAM, que na década de 1990 ganhou notoriedade e 
muitos clientes porque oferecia serviço de bordo melhor, deixou de servir vinho e 
uísques. A eficiência operacional das empresas brasileiras, a média da 
pontualidade e do não-cancelamento de vôos, caíra pela metade desde 1999. Para 
lutar contra a alta do dólar e do petróleo, a grande concorrência e a crise depois 
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dos atentados de setembro a opção foi cortar custos. As companhias passaram a 
trabalhar menos aeronaves de reserva e de peças sobressalentes, prejudicando a 
operacionalidade das rotas (FSP, 18 mai. 2003). 
 

JUNHO 
Dezesseis dias após assumir a presidência do conselho curador da Fundação 
Ruben Berta, Norberto Hoffmann renunciou ao cargo. Divergências sobre a fusão 
com a TAM teriam causado a troca. Ele alega motivos pessoais.(FSP, 11 jun. 
2003). 
 
Gilmar Carneiro, integrante do conselho de administração da Fundação Ruben 
Berta renunciou ao cargo. O afastamento de Carneiro antecedeu a reunião 
convocada pelos curadores que queriam destituir todos os integrantes do conselho 
de administração presidido por Gilberto Rigoni. (FSP, 19 jun. 2003). 
 
A Fundação Ruben Berta trocou quatro dos seus sete conselheiros. O presidente 
do conselho, Gilberto Carlos Rigoni, foi substituído por Joaquim Santos. Também 
deixaram o conselho Luiz Carlos Vaini, Renato da Silva de loa Vechia e Gilmar 
Carneiro dos Santos. Foram substituídos por Eduardo Nascimento Araújo, Tor 
Kameyama e Walmir Luiz Corrêa. Os conselheiros demissionários apontavam 
profundas divergências culturais entre a VARIG e a TAM, e resistiam a fusão das 
empresas (FSP, 21 jun. 2003). 
 

JULHO 
Gilberto Rigoni conseguiu liminar que cassava a assembléia que o destituiu da 
presidência do Conselho de Curadores da Fundação. O Conselho de Curadores re-
empossado, que havia sido destituído em junho, divulgou nota na imprensa em 
que admitiam a fusão da VARIG com a TAM, mas classificava como 
"inaceitável" a proposta de que a Fundação tivesse apenas 5% da empresa 
resultante da fusão.(FSP, 16 jul. 2003). 
 
A VARIG anunciou o balanço financeiro de 2002 com quase quatro meses de 
atraso. Segundo a companhia, o prejuízo alcançara R$ 2,8 bilhões, o patrimônio 
líquido da empresa em 31 de dezembro de 2002 atingiu R$ 4,5 bilhões negativos, 
contra R$ 1,6 bilhão negativos em 2001. Houve melhoria do resultado 
operacional, que foi positivo em R$ 42,6 milhões, contra R$ 159,8 milhões 
negativos em 2001 (FSP, 31 jul 2003). 
 
A TAM lançou, em Congonhas, seis totens de auto-atendimento. Os 
equipamentos permitiam que o check-in fosse feito pelos próprios passageiros. O 
novo serviço é para uso exclusivo dos clientes Fidelidade sem bagagem e que 
comprarem e-ticket (FSP, 31 jul. 2003). 
 

AGOSTO 
O Colégio Deliberante da Fundação Ruben Berta, aprovou a assinatura do 
contrato de fusão com a TAM. Pela minuta, a VARIG teria 5% de participação na 
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nova empresa. A autorização para a fusão foi aprovada em assembléia com 71% 
de votos a favor. Ficaram contra 25% e 4% votaram branco ou nulo (FSP, 3 ago. 
2003). 
 
O setor de aviação começava a mostrar sinais de melhora. Em julho de 2003, a 
taxa de ocupação média geral dos assentos nos vôos das empresas aumentou para 
67% contra 64% em julho de 2002. A GOL e a VASP registraram queda na 
ocupação. A TAM aumentou de 58% para 65% a taxa de ocupação. A VARIG 
passou de 68% para 70%. As duas companhias fizeram cortes no número de 
aviões. A VARIG reduziu de 134 para 104 o número de aviões nos últimos 12 
meses. A TAM diminuiu de 91 para 83. A frota da GOL aumentou de 19 aviões 
em dezembro para os 22 (FSP, 12 ago. 2003). 
 
Daniel Mandelli Martin, presidente da TAM desde 2001 e um dos principais 
articuladores do processo de união das companhias, deixou o cargo. Sua saída 
ocorreu após um desentendido com Noemy Amaro, viúva de Rolim Amaro, ela 
detinha 72% das ações da empresa. Diante de um quadro caótico contra a união 
das companhias, devido a uma série de liminares obtidas na Justiça, Mandelli 
chegou a propor ao conselho da TAM que fosse estabelecida uma data-limite para 
as duas empresas assinarem um acordo de irreversibilidade da fusão (FSP, 15 ago 
2003). 
 
A VARIG anunciou a demissão do executivo Roberto Macedo da sua 
presidência. A empresa informou também que um comitê executivo de três 
membros, todos com cargos de vice-presidentes, passaria a dirigir a empresa 
durante o processo de fusão com a TAM. A mudança de comando era a quarta 
feita pela empresa desde junho de 2002, quando Ozires Silva, ex-ministro da 
Infra-Estrutura do governo Collor, deixou o cargo de presidente, substituído por 
Arnin Lore. Ainda no final de 2002, Lore deu lugar a Manuel Guedes, que neste 
ano perdeu o cargo para Roberto Macedo, agora substituído pelo comitê formado 
por Luiz Martins (coordenador do comitê e vice-presidente operacional), Luiz 
Fernando Wellisch (vice-presidente financeiro) e Alberto Fajerman (vice-
presidente comercial) (FSP, 19 ago. 2003). 
 

SETEMBRO 
Representantes da VARIG e da TAM assinaram um contrato de associação que 
dá prosseguimento às negociações para a fusão das duas empresas. O documento 
dava poder ao BNDES de liderar os entendimentos para a reestruturação da dívida 
da VARIG, que era de cerca de US$ 1 bilhão. Entre os credores que deveriam ser 
contatados pelo BNDES estavam o Banco do Brasil, a BR Distribuidora, a 
General Electric e a Boeing. Outros US$ 400 milhões deverim ser injetados na 
nova companhia aérea que surgir da fusão da VARIG com a TAM. A expectativa 
da VARIG e da TAM é que a fusão ocorresse dentro de 120 dias. 
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NOVEMBRO 
A VARIG conseguiu reduzir seu prejuízo no terceiro trimestre do ano. Segundo 
balanço entregue pela companhia, as perdas líquidas da empresa foram de R$ 
242,912 milhões no período, ante R$ 1,011 bilhão nos mesmos meses de 2002. 
Um dos fatores apontados pela companhia para a redução do prejuízo e melhora 
na receita foi o enxugamento de frota, o que aumentou rentabilidade. Outra razão 
companhia para melhoria em seus resultados financeiros foi o compartilhamento 
de vôos com a TAM desde março. De janeiro a setembro, VARIG e TAM 
reduziram assentos, respectivamente, em 26,8% e 25,36%. Para a ponte aérea Rio-
São Paulo, por exemplo, a VARIG oferecia 35 vôos diários, e a TAM, 30. Juntas, 
ofereciam 42 vôos (FSP, 22 nov. 2003). 
 

DEZEMBRO 
A GOL anunciou que iria oferecer vôos noturnos entre oito cidades brasileiras a 
preços de passagens de ônibus executivos durante a alta temporada. Com a 
promoção, que só valeria para reservas feita via internet, a companhia começava a 
operar no aeroporto de Cumbica, em Guarulhos. O objetivo da promoção, 
segundo a empresa, era atrair quem normalmente viajava de ônibus entre essas 
cidades e não se incomoda em viajar à noite, fazendo várias escalas. Quem 
desembolsa R$ 418 para voar de São Paulo a Salvador, por exemplo, pode pagar 
R$ 179 se optasse pelo vôo noturno. Além da partida desses vôos ser no mínimo 
às 22h50, outra desvantagem era que, no caso de São Paulo, eles partiam do 
aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, mais distante para a maioria dos 
passageiros do que Congonhas. Ainda assim, a companhia esperava uma 
ocupação média acima de 70% nesse vôos “o que deve cobrir nossos custos, sem 
nenhum risco” afirmava o vice-presidente de marketing da GOL, Tarcísio 
Gargioni. Segundo ele, a GOL iria utilizar nessas operações aviões que hoje 
ficam parados durante a noite. Cada avião da companhia tinha uma utilização 
média de dez horas. Com essa operação noturna, esse número deveria subir para 
11. 
 
A TAM, que, durante quatro meses, foi gerida por um presidente interino, 
anunciou ontem que Marco Antonio Bologna, 48, diretor-geral do banco VR, iria 
assumir a presidência da empresa em janeiro. O advogado Antonio Luiz Teixeira 
de Barros Júnior iria retomar seu cargo de vice-presidente do conselho de 
administração da companhia (FSP, 20 dez. 2003). 

 
2004 

 
JANEIRO 

A fusão entre VARIG e TAM tornava-se cada vez mais improvável. As 
companhias definiam seus novos presidentes. A TAM o nome mais forte era o de  
Marco Antonio Bologna, vice-presidente financeiro naquele momento. Na 
VARIG, que desde o acordo de compartilhamento de vôo, ou code-sharing com 
TAM era administrada por três vices presidentes, Carlos Luiz Martins deveria 
assumir a presidência (FSP, 7 jan. 2004). 
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Em 2003, a ocupação no mercado doméstico de aviação cresceu 5,3%. Já a 
quantidade de passageiros transportados caiu 6%. Já o total de assentos ofertados 
teve queda bem maior: 11%. Por conta dessa retração na oferta, a ocupação média 
dos vôos domésticos em 2003 foi de 60%, ante 57% em 2002. Além das medidas 
para restringir a oferta de vôos adotada pelo Ministério da Defesa, o acordo entre 
TAM e VARIG TAMbém colaboraram para a queda na oferta. Entre as grandes 
empresas, a única a não ter queda na participação de mercado foi a GOL, que 
terminou 2003 com 19,24%. TAM, VARIG e VASP perderam participação 
(FSP, 9 jan. 2004). 
 

FEVEREIRO 
Após quase dobrar seu faturamento e aumentar sua participação de mercado de 
11,8% para 19,2% em 2003, a GOL esperava um aumento de demanda de cerca 
de 10%. De acordo com o presidente da empresa, Constantino Júnior, além da 
perspectiva de crescimento da quantidade de passageiros em rotas tradicionais, a 
empresa TAMbém olhava com atenção às cidades ligadas a agronegócios, como 
Ribeirão Preto (SP), Uberlândia (MG) e Londrina (PR), entre outras. “São as 
rotas que mais têm capacidade de absorver vôos em aviões como os usados pela 
GOL, de 144 lugares ou mais”. Três anos após entrar no mercado brasileiro, a 
GOL estimava ter fechado 2003 com um faturamento de R$ 1,4 bilhão, quase 
duas vezes mais do que 2002. O aumento devia-se em grande parte ao ganho de 
participação de mercado da empresa com promoções, como a que dava a 
passagem de volta por R$ 1 na compra do bilhete de ida e a "corujão" - vôos 
noturnos com preços reduzidos (FSP, 4 fevereiro 2004).  
 
Adiando a fusão prometida em março de 2003, VARIG e TAM apresentaram ao 
CADE uma proposta para a criação de uma terceira empresa, na qual as duas, sem 
se fundir, seriam sócias. A nova companhia a ser criada coordenaria operações 
conjuntas entre ambas, como os vôos compartilhados. Na prática, tratava-se de 
uma forma que permitiria continuar o compartilhamento de vôos, um dos 
principais responsáveis pela melhora financeira das empresas em 2003 (FSP,  fev. 
2004). 
 
Na batalha para reduzir os custos através da tecnologia a TAM começava a testar, 
em 12 agências de viagens, um novo software para distribuição de passagens com 
agentes de viagens. O produto deve possibilitar, segundo a empresa, uma 
economia anual de US$ 40 milhões. O novo sistema integraria, pela internet, o 
banco de dados da companhia aérea e os computadores de agentes de turismo, que 
vendem atualmente cerca de 85% das passagens da empresa. O produto deveria 
ser implementado até junho em 10 mil agências de viagens.  (FSP, 23 fev. 2004) 
 

MARÇO 
A VARIG e a TAM iniciavam operações de vôos noturnos para concorrer com a 
GOL, que desde 18 de dezembro já os operava. A VARIG teria duas linhas: 
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Porto Alegre/Fortaleza e Rio de Janeiro/Natal. As linhas da TAM eram Porto 
Alegre/Recife e Curitiba/Fortaleza (FSP, 3 mar. 2004). 
 
A TAM comemorava lucro de R$ 174 milhões no ano de 2003. Além do ajuste 
entre oferta e demanda e a desvalorização do dólar frente ao real, a TAM 
TAMbém atribuia o resultado a “uma severa administração de custos, ganhos de 
produtividade na gestão econômico-financeira e TAMbém na operação da frota”. 
A perspectiva da TAM para 2004 era de aumento em 7% na demanda de 
passageiros no mercado interno (FSP, 30 mar. 2004). 

ABRIL 
A GOL anunciou o balanço da empresa e divulgou o aumento de sua receita em 
106%, passando de R$ 678 milhões para R$ 1,4 bilhão em 2003. De 2002 para 
2003, sua participação no cresceu quase oito pontos percentuais, chegando a 
19,2%. A expectativa do presidente da companhia, Constantino de Oliveira Jr., era 
atingir 20% ainda em 2004. A empresa registrou a segunda melhor rentabilidade 
da aviação civil no mundo, só atrás da irlandesa RyanAir. Para 2004, Constantino 
Jr. pretendia aumentar a frota de atuais 22 aviões e levar as operações a todas as 
capitais do país (FSP, 3 mai. 2005). 
 
A VARIG registrou em 2003 um prejuízo de R$ 1,836 bilhão, o pior resultado da 
América Latina. Em 2003, a receita líquida totalizou R$ 7,949 bilhões, um 
aumento de 13,8% na comparação com o resultado do ano anterior (FSP, 9 abr. 
2004).  
 
A TAM planejava fazer uma emissão de ações preferenciais para tentar atrair 
sócios estrangeiros ou nacionais para a empresa. Os valores deveriam variar de 
US$ 150 milhões a US$ 200 milhões (FSP, 10 abr. 2004). 
 

MAIO 
A GOL anunciava promoção para venda de bilhetes por R$ 50 para 27 destinos. 
A promoção foi suspensa no mesmo dia por ordem do DAC, que considerava os 
preços incompatíveis com os custos operacionais e poderiam significar 
"concorrência predatória" no setor aéreo. Naquele momento, o índice de ocupação 
dos vôos da GOL continuava em queda devido à concorrência com a VARIG e a 
TAM nos vôos noturnos, os chamados de corujões (FSP, 11 mai. 2004). 
 
A GOL anunciou a encomenda firme à Boeing de 15 aviões modelo 737-800 e 
opção de compra de outras 28 aeronaves. Se confirmada a compra dos 43 aviões, 
a operação chegaria a cerca de US$ 2,7 bilhões. As 15 aeronaves devem ser 
entregues entre 2007 e 2009. O direito de compra para as demais aeronaves 
poderá ser exercido em um prazo que se estende de 2005 a 2010. A GOL tinham 
uma frota de 22 aeronaves, todas Boeing 737. Ao optar pela padronização da frota 
a GOL conseguia reduzir custos de manutenção (FSP, 18 mai. 2004). 
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JUNHO 
Em razão da alta do petróleo, acumulada em 30,17% e, 2004, a Petrobras 
anunciou reajuste de 6,7% no preço do querosene de aviação, principal 
componente nos custos operacionais das companhias aéreas (FSP, 2 jun. 2004). 
 

JULHO 
Carlos Lessa, presidente do BNDES, preparava um plano para salvamento da 
VARIG em que reconhecia os créditos reivindicados pela VARIG na Justiça e 
ainda previa um investimento de US$ 150 milhões. A idéia seria compensar 
débitos fiscais com créditos fiscais. A dívida restante, cerca de R$ 1,2 bilhão, 
seria transformada em ações a serem oferecidas aos credores da empresa, que 
poderiam trocar os débitos por participação acionária. A Fundação Rubem Berta 
teria apenas 5% das ações pertencentes a esse fundo. Além da Receita e INSS, a 
VARIG possuia dívidas com a Infraero, com o Banco do Brasil e com a BR 
Distribuidora, entre outros. (FSP, 21 jul. 2004). 
 

AGOSTO 
A GOL anunciava o lucro líquido no segundo trimestre deste ano, de R$ 49,1 
milhões, mais 110,73% em relação aos mesmos meses de 2003. A demanda do 
mercado doméstico como um todo crescera 11% de janeiro a julho. Na GOL, no 
mesmo período, subiu 30,2%. A média de ocupação dos assentos foi de 71% nos 
primeiros sete meses do ano. A margem de lucro líquida foi de 19% no segundo 
trimestre, bastante superior à de outras empresas low cost, low fare, como as 
americanas JetBlue (6,7%) e Southwest (6,6%) e a européia Ryanair (18,1%) 
(FSP, 11 ago. 2004).  
 
A GOL relançava a promoção de passagens a R$ 1. Haveria 80 vôos para 27 
destinos, com preços promocionais em todos os dias da semana (FSP, 14 ago. 
2004). 
 
O presidente Lula descartava a idéia de ajudar a VARIG através do “encontro de 
contas”, onde débitos da empresa com o governo seriam abatidos pela indenização 
que a empresa solicitava na Justiça, relativa a perdas entre 1985 e 1992 (FSP, 11 
ago. 2004). 
 
O presidente da Infraero pedia a saída da Fundação Rubem Berta da VARIG. 
Carlos Wilson, dizia no Rio de Janeiro, que a solução para a crise da VARIG 
passava pela saída da Fundação do controle da empresa: “Quem vai querer 
comprar a VARIG tendo a fundação como controladora? Quem deixa um rombo 
de R$ 6 bilhões não demonstra eficiência administrativa” (FSP, 20 ago 2004). 

 
SETEMBRO 

O BNDES passava para o Ministério da Defesa o imbróglio da VARIG. Carlos 
Lessa, presidente do banco dizia que a decisão sobre a melhor alternativa para 
socorrer a empresa deveria partir do Ministério da Defesa e não do BNDES. O 
ministro da Defesa, José Viegas, por sua vez, repetia que o governo tinha interesse 
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em manter as operações da VARIG, mas que não iria colocar dinheiro a fundo 
perdido na empresa: “O governo não vai colocar dinheiro a fundo perdido nem 
concordar com soluções que internacionalizem a VARIG, que transfiram o 
controle da VARIG para o capital internacional porque isso é proibido pelo 
ordenamento jurídico do setor. A participação estrangeira é limitada a 20%” 
(FSP, 2 set. 2004). 
 

OUTUBRO 
O mercado aéreo começava a sentir os efeitos da retomada econômica. A TAM 
observou alta de 18% na primeira classe e executiva de janeiro a agosto de 2004, 
em relação ao mesmo período de 2003. O mercado corporativo representa cerca 
de 80% das vendas da aérea. (FSP, 3 out. 2004) 
 
Um grupo de deputados das comissões de Desenvolvimento Econômico e de 
Relações Exteriores pediam ao governo federal a criação do Proar - programa de 
socorro para reestruturar o setor aéreo e salvar a VARIG da falência (FSP, 27 out. 
2004). 
 
A GOL anunciava para 22 de dezembro o início de operação de vôos 
internacionais. A primeira rota tinha para a capital argentina como destino (FSP, 
28 out. 2004) 
 

DEZEMBRO 
Guido Mantega, ex-ministro do Planejamento e recém empossado como 
presidente do BNDES, dizia que a VARIG não iria receber dinheiro do BNDES. 
O banco só iria emprestar recursos para empresas interessadas em absorver a 
companhia. “Não há nenhuma solicitação para que o banco financie a VARIG. O 
BNDES não é um hospital de empresa, mas poderá financiar empresas que 
possam vir a absorver esse patrimônio” (FSP, 3 dez. 2004). 
 
O Superior Tribunal de Justiça dava vitória à VARIG na disputa com o governo 
para receber indenização em razão do controle tarifário praticado nos planos 
econômicos na década de 1985 e 1992. A VARIG estimava perdas de cerca de R$ 
2,5 bilhões. O procurador-geral da União, Moacir Antonio Machado, declarava 
que a Advocacia Geral da União iria recorrer da decisão. A defesa das empresas 
alegava que, na época, as empresas eram concessionárias de serviço público, e 
que a União tinha comprometido o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos 
ao impor uma política tarifária insuficiente. Já o governo acusa as empresas de má 
administração e contesta os prejuízos. Em 1997, o Supremo Tribunal Federal 
reconhecera o direito da TRANSBRASIL à indenização, calculada em cerca de 
R$ 700 milhões, VASP e TAM também tinham ações na justiça pedindo 
indenizações pelos mesmos motivos (FSP, 15 dez. 2004). 
 
O CADE, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, reclamava da falta de 
regras claras no setor aéreo, o que dificultava as decisões do Conselho. O caso em 
questão era o compartilhamento de vôos entre a TAM e VARIG. Inicialmente o 
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CADE havia autorizado. Já Secretaria de Assuntos Econômicos avaliou que a 
operação era nociva ao mercado de aviação e aos consumidores, devendo ser 
proibida imediatamente. A presidente do CADE, Elizabeth Farina, dizia “O 
CADE tem que tomar uma decisão levando em conta um conjunto de regras em 
ebulição impostas por outras instituições. É difícil tomar uma decisão mais 
complexa quando o quadro regulatório não está definido” (FSP, 18 dez. 2004). 
 
Para Marco Antonio Bologna, presidente da TAM, o mercado brasileiro de 
aviação comercial poderia comportar duas a três empresas. Bologna defendia a 
restrição de 20% a participação de capital estrangeiro na companhia pois, embora 
o mercado brasileiro fosse pequeno, o potencial de crescimento muito era grande 
“Poucos mercados têm uma capacidade de crescimento como o nosso. Talvez só 
dois mercados tenham esse potencial: América Latina e Ásia”. Mais importante 
do que opinar sobre as dificuldades da VARIG, o mais importante para ele era re-
estruturar a regulação do mercado “o modelo para o setor não pode ser 
neoliberal, mas não pode ser intervencionista, estatizado” (FSP, 18 dez. 2004). 

 
2005 

 
 

JANEIRO 
O presidente da VARIG, Carlos Luiz Martins, ameaçava cortar rotas de baixa 
rentabilidade econômica e reduzir a capacidade da empresa em fazer transportes 
internacionais para o governo, caso um pacote de medidas que solucionasse os 
desequilíbrios do setor de aviação civil e a crise da empresa. “Se essas 
dificuldades continuarem, a VARIG vai ter de se adaptar. Vai ter de emagrecer e 
deixar de atender comunidades que precisam dos aviões”, e continuava “voamos 
algumas rotas por patriotismo”. Segundo Martins, embora a empresa tivesse se 
tornado operacionalmente rentável, as dívidas, estimadas em R$ 6 bilhões, era seu 
principal problema e o principal credor da empresa era o governo (FSP, 06 jan, 
2005). 
 
A VARIG apresentou ao vice-presidente e ministro da Defesa, José Alencar, um 
plano de salvação da empresa preparado pela consultoria Trevisan. A proposta 
tinha dois eixos: primeiramente realizar-se-ia o que ficou chamado como 
‘encontro de contas’: parte da dívida da empresa com o governo federal, cerca de 
R$ 4 bilhões, iria ser abatida com a indenização de R$ 3 bilhões que a VARIG 
teria a receber, pelos prejuízos causados à empresa durante o congelamento dos 
preços das passagens aéreas entre 1985 e 1992. Numa segunda etapa, a VARIG 
entraria com pedido de financiamento ao BNDES (FSP, 7 jan. 2002). 
 
A empresa aérea GOL assinou com o governo de Minas Gerais um protocolo de 
intenção para construir o centro de manutenção de aeronaves da companhia no 
aeroporto de Confins. A empresa investiria R$ 15 milhões, o hangar teria 9.000 
metros quadrados (FSP, 13 jan. 2005) 
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A GOL anunciava a compra de quatro Boeing 737-800 Next Generation. A 
transação fazia parte do acordo firmado em maio de 2004, quando a Gol anunciou 
a aquisição de até 43 aeronaves 737-800. Com a compra, a companhia aérea 
aumentou os pedidos firmes para 21 aeronaves, cuja previsão de entrega era entre 
2006 e 2009. O valor da operação era quase de R$ 3,4 bilhões (FSP, 13 jan. 
2005). 

 
FEVEREIRO 

A GOL anunciou a ampliação do tamanho do contrato com a Boeing para a 
aquisição de aeronaves 737/800. O contrato passou a contar com mais 20 opções 
de compra, aumentando para 63 para o acordo firmado em maio de 2004, cujo 
número inicial era para a aquisição de até 43 aeronaves. As entregas para a 
companhia deverão ocorrer entre 2006 e 2010 (FSP, 4 fev. 2005) 
 
O presidente da República, Luis Inácio Lula da Silva, sancionou a nova Lei das 
Falências, sem vetar o artigo que beneficiava as companhias aéreas, em especial a 
VARIG. A manutenção do artigo foi uma vitória do vice-presidente, José 
Alencar, que derrotou os argumentos do ministro da Casa Civil, José Dirceu, e do 
ministro da Fazenda, Antonio Palocci, favoráveis ao veto. Alencar argumentava 
que o veto ao artigo que inclui as empresas aéreas entre as afetadas pela nova lei 
equivaleria à decretação de falência da VARIG e dificultaria a possibilidade de 
um grupo privado comprá-la. O artigo em questão era o de número 199. Ele 
permite que as companhias aéreas entrem em recuperação judicial, o mecanismo 
que substituiu a concordata. O Código Brasileiro de Aeronáutica, de 1986, não 
permitia às empresas do setor pedir concordata (FSP, 10 fev. 2002). 
 
Em 2004, a TAM lucrou R$ 341 milhões, o maior resultado da história da 
empresa O desempenho era explicado pela maior disponibilidade de assentos do 
que a GOL, que a permitiu o melhor aproveitamento da derrocada da VASP. 
Além disso, o aquecimento da economia também aumentou na demanda no setor. 
A TAM começou 2004 com uma participação de mercado de 33,8%, chegou em 
dezembro com 41,17%. Para reduzir custos e aumentar a produtividade, a  TAM  
criou no início de 2004 uma nova vice-presidência para Planejamento de Malha e 
Frota, que entre outras ações aumentou a utilização das aeronaves da empresa de 6 
horas por dia por avião para 8,8. Em comparação com 2003, os custos 
operacionais em 2004 subiram 16,6% (FSP, 15 fev. 2005).  
 
O governo descartou uma estatização temporária da VARIG por meio da 
transformação da dívida da companhia aérea em ações para os credores, como 
solução para a crise financeira. A proposta fora defendida em janeiro por José de 
Alencar, vice-presidente da República e ministro da Defesa. A saída mais viável 
tornava-se  a recuperação judicial, sob os auspícios da nova Lei de Falências. A 
VARIG também esperava receber o pagamento das dívidas com a União que 
estavam sendo julgadas pela Justiça. O valor em disputa era de R$ 3 bilhões,  as 
dívidas que a empresa tinha somavam R$ 7 bilhões. A companhia ganhara a ação 
indenizatória no Supremo Tribunal de Justiça, mas o governo pretendia recorrer. 
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O presidente do Supremo, Edson Vidigal, tentava convencer o governo a não 
recorrer e a realizar um acordo para o pagamento da dívida com VARIG, TAM e 
VASP (FSP, 19 fev. 2005). 
 

MARÇO 
O Unibanco e a Trevisan apresentavam o plano para salvar a VARIG. O ponto 
mais polêmico era o desconto de 70% na dívida da empresa, estimada em R$ 9 
bilhões, e seu parcelamento em 35 anos. Para o Unibanco, o desconto era 
considerado fundamental para tornar a companhia viável e atraente para uma 
futura venda. A viabilidade da proposta ainda dependeria da alteração e aprovação 
de projeto de lei em tramitação no congresso nacional que tratava do 
parcelamento de débitos tributários de devedores em recuperação judicial. O 
relator do projeto, senador Tasso Jereissati, era contra a proposta (FSP, 3 mar. 
2005). A proposta foi oficialmente vetada no dia seguinte pelo Ministério da 
Fazenda, por Marcos Lisboa, secretário de Política Econômica da Fazenda. (FSP, 
04 mar. 2005) O vice-presidente da República e ministro da Defesa, José Alencar, 
chegou a cogitar a intervenção do governo na empresa, mas ao final também 
falava em ‘solução de mercado’, idéia defendida pelo Ministro da Economia, 
Antonio Palloci. Tal solução era, na verdade, era a recuperação judicial da 
empresa executada à luz da Lei de Falências, recém aprovado (FSP, 12 mar. 
2005). 
 
Em 2005, A TAM pretendia crescer 10% no mercado e embarcar 15 milhões de 
passageiros, aumentando sua participação no mercado de 41%, registrado em 
2004, para 45%. A companhia queria ser a maior da América Latina. Para isso a 
empresa preparava um plano de capitalização que deveria ficar entre R$ 400 
milhões e R$ 500 milhões (FSP, 3 mar. 2005). 
 
O presidente da TAM, Marco Antonio Bologna, anunciava um realinhamento 
tarifário que deveria baratear seus preços entre 10% e 15%. A GOL também 
anunciou redução de até 56% nos bilhetes promocionais. Segundo Bologna, a 
redução deveria ocorrer no setor como um todo e era conseqüência da valorização 
do real em relação ao dólar. Com a redução no preço das tarifas e a importação de 
aeronaves o mercado previa uma guerra tarifária. A TAM planejava aumentar sua 
frota com mais 6 aeronaves, cinco Airbus A320 e um A330. A GOL planejava 
terminar o ano com mais 7 aviões em operação, aumentando sua frota de 29 para 
36 aeronaves. A charter BRA estava nos acertos finais como DAC  para se tornar 
uma companhia regular, e tinha um pedido no órgão para trazer mais quatro 
aeronaves. A novata OCEAN AIR, tinha comprado recentemente 29 Fokker-100 
e ainda poderia trazer mais cinco ou seis desses aviões para o Brasil (FSP, 10 mar. 
2005). 
 

ABRIL 
A VARIG anunciava prejuízo de R$ 87,1 milhões em 2004. Embora isto 
significasse queda de 95% em relação ao resultado de 2003, a situação da empresa 
era grave. Em seu parecer, a Trevisan, que auditorava as contas da empresa, dizia 
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que “as projeções do fluxo de caixa da companhia indicam a necessidade de 
captação de relevantes recursos no curto prazo para possibilitar a manutenção de 
suas atividades”. O passivo a descoberto da empresa passou de R$ 6,3 bilhões 
para R$ 6,4 bilhões no ano passado (FSP, 8 abr. 2005). 
 
Apesar da crise financeira da VARIG, os curadores da Fundação Ruben Berta e 
os integrantes do Conselho de Administração da companhia não conseguiam 
chegar a um acordo sobre a venda da empresa, uma das maneiras para capitalizr a 
empresa. Em reunião três propostas de investidores foram  analisadas: a do 
empresário Nelson Tanure, dono do "Jornal do Brasil" e "Gazeta Mercantil", a de 
German Efromovich, controlador de duas empresas de aviação (a colombiana 
AVIANCA e a regional OCEAN AIR), e a de um grupo de investidores 
portugueses. A reunião foi inconclusiva. O governo federal achava que os 
compradores potenciais da companhia não eram levados a sério e assim não 
haveria nada que o poder público pudesse fazer. Assim  governo desistiu de ajudar 
a VARIG a sair da crise e deixaria o mercado definir o seu futuro (FSP, 9 abr. 
2005). 
 
Aproveitando o aumento da demanda no setor, a TAM e a GOL preparavam-se 
para emitir ações no mercado financeiro brasileiro e americano (FSP, 13 abr. 
2005). 
 
Em 2004, a GOL tinha dobrado seu lucro em relação a 2003, totalizando R$ 
384,7 milhões. A companhia comercializou R$ 1,6 bilhão em passagens por meio 
de seu sitio na internet, valor que correspondeu a 80% de suas vendas. O 
endividamento de R$ 118 milhões era considera baixo, principalmente se 
comparado à situação das concorrentes locais. A empresa vinha expandindo sua 
frota a uma taxa média de 18,5% ao ano com aeronaves novas que lhe garantiam 
um baixo custo de manutenção (FSP, 18 abr. 2005). 
 

MAIO 
A VARIG e TAM encerraram à operação de vôos compartilhados, chamado de 
code-share. A manobra redesenhava o mercado da aviação comercial brasileira: 
dava a chance a uma expansão de 12% na oferta de assentos na TAM, expunha a 
redução da importância da VARIG e abria espaço para novas companhias. O 
compartilhamento foi criado em 10 de março de 2003, num momento de 
dificuldade para as duas empresas, e permitiu a diminuição de custos 
operacionais. Com o fim da parceria A TAM iniciou uma campanha de 
reposicionamento de marca, com investimentos em marketing de R$ 6 milhões. 
Wagner Ferreira, vice-presidente comercial da TAM, dizia: “Nós trabalhamos 
visando o lucro. A TAM vai voar para todo lugar onde possa ganhar dinheiro”. 
O presidente da VARIG, Carlos Luiz Martins, em texto publicado na revista de 
bordo Ícaro, dizia que “os grandes beneficiários dos vôos em code-share foram os 
passageiros” e que, ao seguir as determinações do governo e acabar com o 
compartilhamento, a empresa seria obrigada “a suspender rotas”. Só com a nova 
configuração de rotas, a VARIG reduziu sua participação no mercado em, pelo 
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menos, 3%, chegando aos 26% de participação no mercado doméstico, a mesma 
participação que a Gol. Reduzir sua fatia a 20% era só uma questão de tempo 
(FSP, 5 mai. 2005). 
 
O governo deu ultimato à VARIG, cobrando um plano de salvação para a 
empresa que  incluísse a apresentação de potenciais compradores. Ameaçava 
cortar o fornecimento de combustível e a permissão para pousos e decolagens nos 
66 aeroportos controlados pela Infraero. José Alencar, endurecia com a Fundação 
Ruben Berta, depois que a companhia não cumpriu um dos tratos com o governo: 
pagar à vista pela utilização dos aeroportos da Infraero. O governo considerava 
“blefe” as empresas citadas pela empresa como interessadas em comprá-la e via 
com desconfiança a apresentação da TAP como interessada em adquiri-la (FSP, 5 
mai. 2005). O presidente da VARIG, Carlos Luiz Martins, confirmava a pressão 
de Alencar, mas negava o ultimato e as ameaças e ainda  dizia: “O governo diz 
que quer resolver o problema da aviação, mas não faz nada”, “A VARIG virou a 
Geni brasileira, todo mundo joga pedra” (FSP, 6 mai. 2005). 
 
A GOL ultrapassou a VARIG na participação no mercado de transporte aéreo 
doméstico no mês de abril. Entre março e abril, a VARIG reduziu sua 
participação no transporte de passageiros de 29,89% para 27,61%. A Gol cresceu 
de 26,09% para 27,81%. Há um ano, a vantagem da VARIG era de dez pontos 
percentuais. A VARIG continuava líder no transporte aéreo internacional, com 
82,23% do mercado (FSP, 7 mai. 2005). 
 
A VARIG tinha um novo Conselho de Administração: David Zylbersztajn, era o 
presidente e Omar Carneiro da Cunha Sobrinho como vice-presidente. 
Zylbersztajn substitui Joaquim Santos, funcionário de carreira com 50 anos de 
casa e que renunciou no final de abril (FSP, 8 mai. 2005). O novo Conselho 
substitui o presidente da empresa Carlos Luiz Martins por Henrique Sutton de 
Sousa Neves, ex-presidente da companhia telefônica Brasil Telecom. Ele era o 
sexto presidente em apenas cinco anos. Zylbersztajn admitia que a alta 
rotatividade no comando tem sido um dos fatores de instabilidade da VARIG. 
Zylbersztajn foi presidente da Agência Nacional do Petróleo no governo de 
Fernando Henrique Cardoso; Omar Carneiro da Cunha era ex-presidente da Shell 
e sócio do fast food Bob's. Os demais conselheiros indicados foram o embaixador 
Marcos Azambuja, o tenente-brigadeiro do ar Sérgio Ferolla, Sérgio Almeida 
Bruni e Eleazar de Carvalho Filho, ex-presidente do BNDES. Do Conselho 
anterior permaneceram apenas Gesner Oliveira, sócio-diretor da Tendências 
Consultoria e ex-presidente do CADE, e Harro Fouquet, ex-diretor da VARIG e 
único diretamente ligado à Fundação Ruben Berta (FSP, 10 mai. 2005). 
 

JUNHO 
Entrava em vigor a nova Lei de Falências, que substituiu a antiga concordata. Um 
dos problemas da lei era a indefinição do parcelamento de dívidas tributárias das 
empresas em recuperação, um dos nós das dívidas da VARIG (FSP, 9 jun. 2005). 
 



 339

Descoberta fraude na emissão de bilhetes aéreos no escritório da VARIG em 
Londres. O gerente-geral da filial londrina e também agente de turismo, o que era 
condenado pelo código de ética da empresa,  emitia passagens em nome de saeus 
clientes e não repassava o dinheiro à empresa. Bilhetes comprados em janeiro de 
2004 ainda não haviam sido pagos. Segundo a imprensa, a funcionária que teria 
denunciado a fraude foi demitida exatamente por isso. A VARIG negava e dizia 
ter tomado conhecimento das irregularidades através de carta enviada por um 
motorista de táxi que prestava serviços ao escritório inglês da companhia (FSP, 11 
jun. 2005). 
 
A TAM, anunciou a encomenda de 55 aviões a Airbus, negócio que totalizava 
US$ 4,6 bilhões. A empresa  tinha uma compra firme de 20 aeronaves A320, a 
serem entregues entre 2007 e 2010, 20 opções para a família de aviões que inclui 
A320, A319 e A321 e um memorando de entendimento para a compra de oito 
A350-900 com mais sete opções de compra.  Líder do mercado doméstico de 
aviação, a empresa seria a primeira da América Latina a utilizar a A350-900, que 
só estará pronto para voar no final de 2008. Além de renovar a frota que opera as 
rotas da empresa para o exterior, o negócio deixava a companhia preparada para 
ocupar um espaço maior no mercado, caso a VARIG reduza sua importância no 
cenário internacional. Para Mário Sampaio, consultor e representante da Airbus no 
Brasil “a TAM tomou uma posição para garantir sua supremacia no mercado 
doméstico e fazer a expansão internacional” (FSP, 17 jun. 2005). 
 
O Conselho de Administração da VARIG pediu à Justiça que fosse iniciado o 
processo de recuperação judicial da companhia, de acordo com o que prevê a nova 
Lei de Falências. A VARIG era a primeira grande empresa do país a solicitar o 
procedimento. Na justificativa do pedido, a empresa afirmava que só permanecia 
em “delicada situação econômico-financeira” porque a União era “omissa”. 
Continuava dizendo que “a União Federal tornou-se uma das principais 
causadoras, embora não a única” de suas dificuldades e que a empresa teria 
créditos de cerca de R$ 1 bilhão com a Infraero e cerca de R$ 2,3 bilhões com a 
União: “basta que se levem em conta esses dois créditos para alcançar o 
almejado re-equilíbrio”. A recuperação impediu o arresto de aeronaves por 
qualquer um de seus credores. No dia anterior, a VARIG deveria ter iniciado a 
devolução de 11 aviões à americana ILFC, International Lease Finance 
Corporation, por falta de pagamento. Para os analistas do setor, a decisão da 
companhia foi acertada, mas não resolveria todos os problemas: “a empresa jogou 
bem, evitou a perda imediata de aviões e pôs no governo a responsabilidade. Era 
o último recurso” afirmava Marcelo Ribeiro, especialista em aviação da 
consultoria Pentágono. Ele continuava, “a recuperação pode estancar a sangria 
financeira, mas não estanca a perda de participação de mercado, que só poderia 
ser evitada com investimentos” (FSP, 18 jun. 2005). Ernesto Zanata, presidente da 
Fundação Ruben Berta, pediu demissão do cargo em reação ao pedido de 
recuperação. Os sete curadores da Fundação se diziam surpreendidos pela atitude 
do Conselho e se sentiram traídos com o pedido de recuperação. Esperavam 
soluções mais criativas do Conselho nomeado por eles mesmos em maio. Com o 
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pedido, a TAP, que era apresentada pela Fundação como a principal interessada 
na compra de empresa, paralisou as negociações para op negócio (FSP, 21 jun. 
2006). 
 

JULHO 
Henrique Neves deixou a presidência da VARIG para coordenar o plano de 
recuperação que a companhia teria de apresentar à Justiça. Assumiu o posto o 
executivo Omar Carneiro da Cunha, que era vice-presidente do Conselho de 
Administração (FSP, 7 jul. 2005). 
 
A GOL anunciou planos de se tornar sócia da primeira empresa aérea de baixo 
custo e baixas tarifas do México, segundo mercado de aviação da América Latina, 
perdendo apenas para o Brasil. A companhia seria criada com base no modelo da 
própria GOL, que é avaliado pela empresa como um sucesso. O negócio era uma 
parceria entre a brasileira e o grupo mexicano Inversiones y Tecnicas 
Aeroportuarias S.A, que já possui investimentos ligados ao setor. A previsão era 
iniciar os vôos no México durante o segundo trimestre de 2006. A GOL também 
negociava acordos operacionais com a AIR FRANCE e DELTA AIRLINES 
(FSP, 6 jul. 2005). 
 
A GOL assinou contrato com Boeing para a compra de até 101 aeronaves 737-
800, por US$ 6,86 bilhões, o valor do negócio fica em US$ 6,86 bilhões. A 
empresa acertou 60 compras firmes e 41 opções de compra, com entrega prevista 
de julho de 2006 até 2012. O contrato era uma alteração do pedido que a Gol 
fizera à Boeing e inclui os 63 aviões anunciados anteriormente. A GOL tinha 35 
aviões e deveria chegar aos 70 em 2009. (FSP, 25 jul. 2005). 
 

AGOSTO 
Omar Carneiro da Cunha, presidente executivo da VARIG dizia que a empresa 
necessita de um aporte de capital de US$ 100 milhões para normalizar o fluxo de 
caixa, realizar a manutenção dos aviões e fazer investimentos prioritários. Uma 
das alternativas estudadas para reforçar o caixa era a venda da VarigLog, que atua 
na área de cargas e VEM,  Varig Engenharia e Manutenção (FSP, 2 ago. 2005). 
 
A TAM anunciava prejuízo de R$ 24,7 milhões no segundo trimestre de 2005. 
Líbano Miranda Barroso, diretor Financeiro e de Relações com Investidores da 
TAM, justificava o prejuízo com vários fatores: aumento do preço do combustível 
dos aviões, sazonalidade do setor, redução do preço das passagens forçada pelo 
aumento da oferta e da concorrência e o fim codeshare com a VARIG (FSP, 5 
ago. 2005). 
 
VARIG, TAM e GOL aumentaram suas passagens em 10% em média. A 
justificativa apresentada foi o aumento do preço do combustível usado nas 
aeronaves. Além disso, as empresas tentavam recuperar as perdas sofridas com a 
guerra de tarifas durante o segundo trimestre do ano, quando os preços foram 
mantidos mais baixos apesar da alta do combustível (FSP, 11 ago. 2005) 
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A VARIG anunciou a suspensão dos serviços de classe executiva nas rotas 
nacionais. As aeronaves seriam re-configuradas para aumentar a oferta de 
assentos de classe econômica tornado a empresa mais competitiva no mercado.A 
empresa também anunciou a implantação do sistema de reservas em seus vôos na 
ponte aérea Rio - São Paulo, que poderiam ser realizadas até três horas antes do 
horário do vôo. As mudanças de perfil, segundo a companhia, tinham o objetivo 
de aumentar sua rentabilidade (FSP, 11 ago. 2005). 
 
O presidente do Conselho de Administração da VARIG, David Zylbersztajn, 
disse que a empresa não tinha alternativa para aumentar o fluxo de caixa e 
atravessar o período de recuperação judicial se fosse impedida de vender sua 
subsidiária de transporte de cargas, a VarigLog. Segundo ele, a empresa corria o 
sério risco de parar de voar: “A VARIG não tem plano B. Já falei para quem está 
contra para apresentar o plano que quiser, mas a VARIG não tem plano B. Só 
tem um plano, uma saída, a não ser que alguém apresente outra e será bem-
vinda, conosco ou com outros administradores”. Na véspera, a Justiça do 
Trabalho do Rio de Janeiro determinou por liminar, o arresto dos ativos, incluindo 
as das empresas VarigLog e VEM. A Justiça acatou pedido feito pelos sindicatos 
do setor que queriam preservar o patrimônio das duas empresas para o pagamento 
de créditos trabalhistas que ainda seriam discutidos na Justiça (FSP, 30 ago. 
2005). 
 

SETEMBRO 
A VARIG entregava à Justiça o seu plano de recuperação. A empresa previa a 
demissão de 13% dos 11.967 funcionários das três companhias aéreas do grupo - 
VARIG, RIO SUL e NORDESTE. As três empresas empregavam 1.740 pilotos 
e 3.700 comissários para 78 aviões, eram 22,3 pilotos e 47,4 comissários por 
aeronave. O número de comissários era comparável a padrões internacionais. Já o 
de pilotos é considerado 45% maior do que a das companhias internacionais 
comparáveis à VARIG. Apesar do excesso de pessoal alegado, a empresa 
contabilizava gasto anual de US$ 5 milhões com hora extra. No plano estava 
ainda previsto a transferência do hub da empresa do Aeroporto do Galeão para o 
Aeroporto de Guarulhos, a diminuição nos tipos de aeronaves, que passariam de 
nove para seis. A VARIG S.A. seria dividia em duas. a "Nova Varig" e a Varig 
"velha". A velha ficaria com os débitos anteriores ao pedido de recuperação 
judicial, os passivos tributários (R$ 1,7 bilhão) e previdenciários (R$ 1,7 bilhão) e 
os direitos ligados às ações judiciais, entre elas aquela com a qual se quer o 
encontro de contas com o governo, avaliada em R$ 2,5 bilhões. O pagamento dos 
credores, seria feito em parcelas mensais, segundo a categoria do credor. Os 
sindicatos criticaram as propostas da VARIG: “A empresa tem de crescer. 
Demitir funcionários e vender ativos significa diminuição das operações”, 
afirmava a presidente do Sindicato Nacional dos Aeronautas, a comissária 
Graziella Baggio (FSP, 13 set. 2005).  
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O governo sancionou ontem a lei que cria a ANAC, Agência Nacional de Aviação 
Civil, órgão regulador que substituiu o DAC. A previsão para instalação da 
agência era março de 2006. O governo vetou a prorrogação, até 31 de dezembro 
de 2010, dos contratos de concessão das outorgas de serviços aéreos. Também foi 
vetado o parágrafo que mantinha os slots com as atuais concessionárias, enquanto 
fossem “atendidas as exigências regulamentares de prestação de serviços”. Os 
veto foram pedidos pelo Ministério da Fazenda, que considerava pois poderiam 
criar fatores que prejudicavam “a concorrência, o desenvolvimento do setor e, em 
última instância, todos os usuários do transporte aéreo”. Avaliava-se que, na 
prática, o veto nas concessões seria inócuo, a GOL tem concessão até 2016, a 
TAM, até 2011, e VARIG, até 2010. A ANAC teria uma diretoria composta de 
cinco diretores aprovados no Senado e terão estabilidade de quatro anos. Por 
pedido do Ministério da Fazenda, a ANAC não teria poderes para estabelecer 
tarifas máximas ou mínimas em trechos em que verificasse “irregularidade”,  
prevalecendo o regime de liberdade tarifária. (FSP, 29 set. 2005). 
 

OUTUBRO 
Em assembléia de credores da VARIG com duração de cinco horas e meia, ficou 
acertado que, se não aparecesse em seis dias uma proposta concreta de 
capitalização imediata de US$ 100 milhões para a companhia, seria apreciada 
pelos credores a venda da subsidiária VarigLog ao fundo americano Matlin 
Patterson. Na assembléia o plano de recuperação feito pela consultoria alemã 
Lufthansa e apresentado à Justiça foi chamado de nazista (FSP, 14 out. 2005). 
 

NOVEMBRO 
A estatal portuguesa TAP formalizou oficialmente ontem o proposta para a 
compra da  VarigLog e da VEM em cerimônia com a presença do presidente do 
BNDES, Guido Mantega, e do presidente do Conselho de Administração da 
VARIG, David Zylbersztajn. O desembolso inicial da TAP para adquirir os 
ativos considerados saudáveis da companhia aérea será de US$ 3,09 milhões. O 
BNDES estimou um valor preliminar para as duas companhias de US$ 62 
milhões, dos quais o banco financiaria dois terços, o equivalente a US$ 41,3 
milhões (FSP, 9 nov. 2005). 
 
A VARIG anunciou prejuízo de cerca de R$ 778 milhões de janeiro a setembro 
de 2005, um crescimento de 155% em relação à perda registrada no mesmo 
período de 2004. Segundo o diretor de Relações com Investidores da VARIG, 
Ricardo Bullara, o câmbio foi o principal fator de deterioração dos resultados da 
companhia, 60% da receita da empresa era em moeda estrangeira, obtida com a 
venda de passagens no exterior. Também pesou a alta de  18% no preço do 
querosene de aviação. O fato da companhia não dispor de 15 aviões, parados sem 
condições de vôo, também afetou o resultado, que não pode acompanhar o bom 
momento do mercado de turismo  Apesar do prejuízo maior, os indicadores 
operacionais da VARIG melhoraram. Sua ocupação nos vôos internacionais 
cresceu de 76% para 77%, nas rotas nacionais foi de 65% para 68% do total. 
Ainda assim, o resultado operacional ficou negativo em R$ 2,078 milhões até 
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setembro, contra lucro de R$ 120 milhões de janeiro a setembro de 2004 (FSP, 18 
nov. 2005). 
 
A VARIG anunciava a demissão de 100 pilotos, que estavam sem trabalhar ha 
dois anos, mas continuavam recebendo salários. Eram pilotos de aviões ERJ 145, 
da Embraer, que foram devolvidos pela empresa em 2003. Sem aeronaves para 
comandar, eles continuavam empregados por força de um acordo firmado com o 
sindicato, acordo que perdeu a validade neste em novembro (FSP, 18 nov. 2005).  
 
A Fundação Ruben Berta demitiu o David Zylbersztajn da presidência do 
Conselho de Administração da empresa. A demissão foi a primeira de uma série 
de medidas de reestruturação previstas para abrir espaço para representantes dos 
credores no Conselho da VARIG. Também saíram  Omar Carneiro da Cunha, que 
estava na presidência da empresa, além dos conselheiros Eleazar de Carvalho e 
Marcos Azambuja. A Fundação nomeou Humberto Rodrigues Filho para o 
conselho de administração. Ele foi diretor de logística da VARIG quando a 
empresa era presidida por Fernando Pinto, que naquele momento estava à frente 
da TAP (FSP, 19 nov. 2005). 
 

DEZEMBRO 
O empresário Nelson Tanure, dono da companhia Docas Investimentos S.A. e 
arrendatário do Jornal do Brasil e da Gazeta Mercantil, anunciava a compra por 
US$ 112 milhões, de 25% das ações ordinárias e o controle do capital votante da 
Fundação Ruben Berta-Par, a controladora da Varig. A venda foi feita às vésperas 
da assembléia que os credores deveriam apoiar ou rejeitar plano de recuperação 
para a empresa (FSP, 13 dez 2005). Dois dias após o negócio foi suspenso pela 
Justiça, qeu também determinou que a Fundação fosse afastada do controle da 
empresa. O afastamento foi a reposta da Justiça ao pedido da Fundação para o 
cancelamento da recuperação judicial, que considerava que a empresa, dessa 
forma,  agia de “má-fé” (FSP, 16 dez. 2005). 
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