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RESUMO
O modelo de baixo custo é aquele adotado pelos mais diferentes setores da indústria e serviços, em que existe
uma gestão que privilegia a economia dos custos e a subsequente oferta ao mercado de serviços ou produtos a
um preço extremamente competitivo. Também designado como modelo Low Cost, Low Fare (baixo preço, baixo
custo), essa estratégia de mercado desenvolveu-se amplamente na aviação civil. Dessa forma, explica-se aqui
como se deu esse processo, a partir da análise das companhias aéreas Southwest Airlines, Ryanair e Gol linhas
aéreas. Expõe-se a relação entre o marketing e o gerenciamento de companhias aéreas; bem como o processo de
formação de preços feito por essas empresas e a operacionalização adotada pelas companhias Low Cost,
necessária ao corte de custos. Um panorama passado e atual do mercado da aviação civil no Brasil é exposto, e o
perfil do passageiro aéreo do nosso país é delineado, conforme o resultado de dados estatísticos publicados,
pesquisa bibliográfica e da aplicação de 100 questionários de uma amostra aleatória de viajantes feita no
aeroporto Castro Pinto. Por fim, concluí-se que o corte dos custos na aviação é uma tendência já firmada e
sólida, no qual as companhias Low Cost saem na frente e estimulam a concorrência a se adaptar, como uma
questão de sobrevivência e também de crescimento.
Palavras-chaves: Low Cost, aviação civil, companhia aérea
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ABSTRACT
The model of low cost is that one adopted by the most different sections of the industry and services in that there
is an administration that privileges the economy of the costs and the subsequent offer to the market of services or
products at an extremely competitive price. Also designated as model Low Cost, Low Fare, that market strategy
grew thoroughly in the civil aviation. In that way, it is explained here as happened this process, starting from the
analysis of the aerial companies Southwest Airlines, Ryanair and Goal. The relationship between the marketing
and the administration of aerial companies is exposed; as well as the process of formation of prices done by
those companies and the operationalization adopted by the Low Cost companies, necessary to the cut of costs. A
last and current panorama of the market of the civil aviation in Brazil is exposed and the profile of passenger air
of our country is delineated, as the result of data published statisticians, bibliographic research and of the
application of 100 questionnaires of a random sample of travelers done at the airport of Castro Pinto. Finally, it
is concluded that the cut of the costs in the aviation is a tendency already and solid in which the Low Cost
airlines go ahead and encourage competition to adapt itself, as a survival question and also of growth.

Key-words: Low Cost, civil aviation, airline
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INTRODUÇÃO
Nas últimas décadas temos observado que o capitalismo globalizado tem provocado o
acirramento mundial da competitividade individual e empresarial dentro da sociedade, na qual
cada vez mais se exige produtividade e crescimento econômico. Os mercados, cada vez mais
interligados e dependentes entre si, têm tornado a economia um terreno, por vezes, frágil,
arriscado e menos resiliente a cada perturbação de sua ordem.
Diante da atual conjuntura internacional citada acima, um dos setores da economia
tem se mostrado bastante promissor e apresenta números positivos crescentes a cada pesquisa
de mercado. Estamos falando do setor turístico e da gama de serviços que lhe são
intrinsecamente associados. De modo acelerado, assistimos ao aumento dos investimentos de
políticas público - privadas para a atividade turística, a turistificação dos lugares e a promoção
dos atrativos locais a fim de fomentar o setor sob a promessa de gerar emprego e renda e
alavancar a economia.
A própria sociologia tem se aprofundado sobre o turismo como um fenômeno social
de ordem mundial, com grande tendência de crescimento, pois a fuga do indivíduo da sua
rotina social, que se configurava num passado recente como um bem supérfluo, desponta
atualmente como uma necessidade pessoal capaz de aliviar as pressões sofridas pelo ser
humano. Assim, o turismo consolida-se como atividade viável e com ótimas possibilidades
com o aumento da demanda mundial.
Contudo, para manter o bom desempenho numérico dos últimos anos no cenário
econômico mundial, o turismo exige qualidade da demanda, belos atrativos e políticas
direcionadas de incentivo ao setor. Existe, entretanto, atualmente no setor, a necessidade real
de inovação rápida, a absorção de tecnologias ligadas à produção, informação, comunicação,
translado, hospedagem, alimentação e outros recursos, pois o desenvolvimento e consolidação
da atividade dependem principalmente de diferenciais competitivos que influenciem o
viajante (consumidor) no seu processo de escolha.
O estudo histórico da evolução do turismo revela uma interessante cadeia de
acontecimentos, como os saltos tecnológicos, desde os primeiros grandes eventos que foram
as olimpíadas e, já mais tarde, com as primeiras viagens agenciadas. Dentre os serviços que
mais evoluíram junto com o turismo, desde a sua vanguarda, não há como não fazer uma
relação com os transportes, seja através do deslocamento em água, terra ou ar. Dessa forma, o
último salto tecnológico da humanidade, o da tecnologia da informação representada pela
internet, modifica ainda mais o setor turístico atual.
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A evolução da atividade turística, porém, não se consolidou de modo diferenciado das
demais atividades econômicas existentes, devendo muito de seu desenvolvimento a uma
moderna ferramenta administrativa utilizada por diversas empresas de produção ou prestação
de serviços, que é o marketing.
O marketing tem proporcionado no mercado moderno a possibilidade de, através de
sérios estudos e análises, a melhoria dos elementos que compõem o negócio; elemento tais
como produto (ou serviço), preço, praça e promoção (conhecidos como os 4 P´s do
marketing). Na visão do marketing, tais fatores deixam de ser meramente compostos do
negócio e passam a ser amplamente especificados, para que cada um deles possam
influenciar, no momento mais importante da cadeia produtiva, o processo de compra, ou mais
precisamente o processo de escolha do consumidor.
O principal elemento de estudo da nossa pesquisa estará ligado a um dos princípios
fundamentais do turismo, o fator deslocamento. Nossa pesquisa concentrar-se-á nos serviços
de transportes aéreos, sua importância, sua operacionalização, especificidades e sua
importância para a atividade turística.
O segmento do mercado aéreo que aqui se analisa com mais afinco é o de baixo custo.
Essa designação provém do termo em inglês, aqui escolhido como referência principal para
citação em todo o trabalho, Low Cost, que é uma estratégia de gerenciamento de empresas
adotada em vários setores da economia, entre eles a aviação. Significa o corte substancial de
custos e um modelo de gestão que privilegie a economia para que a empresa possa vender
produtos ou serviços a um preço muito abaixo da média praticada no mercado. Dessa forma,
essas empresas são designadas Low Cost, Low Fare (baixo custo, baixo preço).
O objeto de pesquisa ora estudado nesta monografia irá ainda tratar sobre a
importância do processo de escolha do consumidor, através da utilização da estratégia de
marketing baseada em preço. Um dos nossos pontos de estudo estará pautado no quanto o
preço pode influenciar no processo de escolha de uma determinada destinação turística, cuja
análise irá ocorrer a partir dos resultados provenientes da aplicação de questionários aos
passageiros de empresas aéreas.
Através de pesquisas de ordem bibliográfica, pesquisas secundárias e de campo
pretendemos averiguar o quanto essa estratégia de marketing baseada em preço, a denominada
estratégia Low Cost - Low Fare (baixo custo, baixo preço), influencia no processo de
aquisição de passagens aéreas ou de pacotes turísticos na cadeia geral do processo de vendas.
Podemos justificar a enorme importância desta análise de dados tendo em vista que, no
universo administrativo do marketing, uma ação estratégica direcionada somente no preço é
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uma das mais frágeis, arriscadas e menos propensas ao sucesso. Nesta pesquisa
evidenciaremos como companhias aéreas de renome internacional, como a Southwest Airlines
e a Ryanair, além da brasileira Gol, têm trabalhado tal estratégia e obtido sucesso, ao mostrar
a viabilidade da modelo Low Cost no setor aéreo.
As pesquisas feitas sobre o gerenciamento Low Cost e os exemplos de companhias
aéreas desse setor são aqui analisados com o intuito de demonstrar e explicitar ao leitor e às
empresas aéreas parte do conhecimento capaz de elaborar estratégias de baixo custo para o
setor aéreo. Esses fatores são capazes de baixar as tarifas aéreas e proporcionar ao viajante a
oportunidade de usufruir de tarifas aéreas mais baratas, através do acirramento da
concorrência no setor.

Objetivo geral
Analisar a estratégia de marketing de baixo custo empregada pelas companhias aéreas
e sua influência na decisão de compra do consumidor.

Objetivos específicos
1) Apresentar as estratégias das maiores companhias aéreas Low Cost no Brasil e no
exterior.
2) Caracterizar o perfil do passageiro de voos regulares.
3) Avaliar de que forma os preços e serviços das companhias aéreas podem
influenciar o consumidor.
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Metodologia de pesquisa
Caracterização da Pesquisa
Trata-se de uma pesquisa exploratória e descritiva que, respectivamente, visam
proporcionar proximidade com o problema para torná-lo explícito ou construir hipóteses e por
descrever as características de um determinado fenômeno ou determinada população, ou
ainda, estabelecer relações entre variáveis (PRESTES, 2007).
Muitos estudos exploratórios têm como objetivo a formulação de um problema para
investigação mais exata ou para a criação de hipóteses.
No entanto, um estudo exploratório pode ter outras funções: aumentar o conhecimento
do pesquisador acerca do fenômeno que deseja investigar em estudo posterior, mais
estruturado, ou da situação em que pretende realizar tal estudo; o esclarecimento de conceitos;
o estabelecimento de prioridades para futuras pesquisas; a obtenção de informação sobre
possibilidades práticas de realização de pesquisas em situações de vida real; apresentação de
um recenseamento de problemas considerados urgentes por pessoas que trabalham em
determinado campo de relações sociais. (LEITE, 1974).
De acordo com Diehl e Tatim (p.54, 2004), a pesquisa descritiva “tem por objetivo
primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno ou, então, o
estabelecimento de relações entre variáveis”.
Quanto à forma de abordagem, foram realizadas as pesquisas quantitativas, porque
foram utilizadas técnicas quantificáveis, traduzindo em números opiniões e informações para
classificá-las.
Quanto aos procedimentos técnicos foi aplicada a pesquisa bibliográfica. Esta “é
desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos
científicos”. (DIEHL; TATIM, 2004)
População e Amostra
A terra e seus habitantes, segundo Barros (1986), é a totalidade de indivíduos com
determinadas características em comum do campo de pesquisa, enquanto a amostra é um
conjunto de elementos representativos do universo.
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De acordo com o autor, população é a totalidade de pessoas, animais, plantas ou
objetos, da qual se podem recolher dados. É um grupo de interesse que se deseja descrever ou
acerca do qual se deseja tirar conclusões.
Já amostra, ainda conforme Barros (1986), é um subconjunto de uma população ou
universo. A amostra pode ser obtida de uma população específica e homogênea por um
processo aleatório. A aleatorização é condição necessária para que a amostra seja
representativa da população. Para efetivação da presente pesquisa, uma amostra não
probabilística aleatória foi composta por aplicação de 100 questionários.
Instrumento de Coleta de Dados
Para Oliveira (1997, p. 182), coleta de dados “trata-se de uma tarefa [..] que exige do
pesquisador paciência, perseverança e esforço pessoal, além do cuidadoso registro dos dados
e de um bom preparo anterior”. O instrumento de coleta de dados utilizado neste trabalho
monográfico foi o questionário quantitativo com perguntas fechadas, o que demonstra o
caráter quantitativo da pesquisa.
Local e Período da Pesquisa
O questionário foi aplicado no Aeroporto Internacional Presidente Castro Pinto,
localizado na Av. Marechal Rondon, Bairro Jardim Aeroporto, município de Bayeux - Pb,
sendo abordados os passageiros de voos regulares presentes na sala de embarque do
mencionado aeroporto, no período entre os dias 12 e 15 de Dezembro de 2009.
Análises dos dados
De acordo com Oliveira (2006, p.184): “Uma vez manipulados os dados e obtidos os
resultados, o passo seguinte é a análise e interpretação destes, constituindo-se ambas no
núcleo central da pesquisa”.
A análise e interpretação dos dados é a fase em que serão tiradas conclusões que
auxiliam o pesquisador a descrever o fenômeno. Assim, depois de colhidas as informações do
questionário - instrumento de coleta dados utilizado na pesquisa, elas foram selecionadas,
ordenadas, classificadas e registradas, para então, em seguida, o pesquisador elaborar suas
considerações finais a cerca do fenômeno. Essas conclusões serão apresentadas através de
gráficos e tabelas.
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A pesquisa foi realizada com o intuito de caracterizar o perfil do passageiro aéreo de
voos regulares, bem como a resposta destes à tendência Low-Cost empregada pelas
companhias aéreas.
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1 - Turismo e transporte: evolução
2.1.1 – Contexto histórico que acompanhou os transportes
Da antiguidade clássica aos dias atuais, as motivações que impulsionam as pessoas a
viajarem mudaram bastante. À medida que a tecnologia permitia a construção de novas
estradas e inovadores meios de transporte, mais a humanidade passou a viajar, e não mais por
questões apenas religiosas, militares e comerciais como também por razões de lazer e ócio,
idéias estas que estão no cerne da atividade turística moderna.
Rejowski (2002) afirma que na antiguidade clássica, em especial na Grécia e Roma, o
transporte marítimo tinha grande importância em viagens que raramente eram motivadas pelo
lazer, e sim por peregrinações, motivos de saúde e devido aos jogos olímpicos (no caso da
Grécia). Em Roma tinha-se um vasto império cortado por várias estradas e um sistema legal
que protegia o viajante. Há o desenvolvimento de instalações termais, piscinas e localidades
que serviam de segunda residência aos ricos da época. Na Idade Média, o contexto das
viagens muda bastante. O comércio declina e a religião torna-se o centro das sociedades. As
viagens, quando ocorriam, eram coletivas (caso das cruzadas) ou individuais, mas quase
sempre por motivos religiosos, ocorrendo o desenvolvimento das peregrinações. Algumas
resistem até hoje, como a peregrinação à Santiago de Compostela, Espanha. Na Idade
Moderna, surgem novas idéias e valores que, devido ao Renascimento, incentivam as pessoas
a viajarem. Universidades de renome se consolidam por toda a Europa e muitos jovens
ingleses viajam pelo velho continente em busca de muito aprendizado; é o chamado Grand
Tour. A partir daí o que se tem é uma espiral de inovações tecnológicas que com o tempo irão
propiciar uma evolução vertiginosa nos meios de transporte.
No início do século XX, os dirigíveis, à exemplo do Zeppelin, transportaram mais de
34 mil passageiros na Europa até a eclosão da primeira guerra mundial (REJOWSKI, 2002).
Até a década de 50 quem dominava o transporte transatlântico de passageiros era o marítimo,
mas a consolidação do transporte aéreo foi vertiginosa. Porém isso não ocorreu facilmente.
Voar sempre foi algo que percorreu a história da humanidade – uma hora como sonho,
outra como projeto ou, mais a frente, como realidade. A facilidade que hoje se tem em cruzar
oceanos é um resultado de séculos de reflexão e persistência de muitos filósofos, inventores e
cientistas.
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Como demonstra Monteiro (et al, 2005), para a popularização dos vôos no planeta,
cinco principais fases podem ser observadas sobre a aviação. A problematização (quando, por
uma demanda da sociedade, a busca pela solução de um problema começa a ser traçada); a
hipotetização (fase na qual diferentes hipóteses entre si são levantadas - muitas são
descartadas, mas daí resultam vultosas contribuições para o conhecimento científico); a
experimentação (eis que aqui protótipos são construídos para se verificar a aplicabilidade da
hipótese); a modelização (quando as interpretações dos resultados experimentais podem gerar
teorias) e o impacto social (nesse momento os esforços dão em algo concreto, no qual a
relação com a sociedade ocorre com muita intensidade). Isso não se deu em décadas, e sim em
séculos, até que, por exemplo, a linha aérea Londres – Amsterdam, a mais antiga do mundo,
tenha sido firmada pela KLM em 1920.
Fuster (1971) relaciona através de uma tabela números que comparam a evolução da
quantidade de passageiros em viagens transatlânticas em navios e aviões:

ANO
1930
1952
1954
1955
1963
1968

Passageiros
Via Marítima
Via Aérea
360.000
--------194.000
138.000
220.000
200.000
214.000
268.000
788.000
2.836.000
375.000
5.258.000

Tabela 01: Evolução e decréscimo de passageiros em transporte marítimo e aéreo.
Fonte: Fuster, 1971.

Esses dados confirmam a afirmação de Davidson (1998) de que “in a relatively short
period of time, air transport the world over has greatly increased in importance, with a fastgrowing number of people using airlines for business and leisure travel”1. Segundo a OMT
(Organização Mundial do Turismo), em 2007 o número de desembarques turísticos no mundo
foi de 898 milhões de pessoas.
Foram vários os fatores que determinaram que entre os anos de 1950 e 1973 ocorresse
uma intensa massificação do turismo (REJOWSKI, p. 90 e 91, 2002):
- Paz prolongada em zonas de estabilidade política: mediterrâneo, centro da Europa, Estados
Unidos, etc;

1

Tradução: “Em um relativo curto período de tempo, o transporte aéreo no mundo cresceu muito em
importância, com uma rápida e crescente quantidade no número de pessoas usando aeronaves para trabalho e
viagens de lazer”.
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- Redução das jornadas de trabalho e criação de férias anuais remuneradas, com o consequente
aumento do tempo livre com mais dias de férias;
- Consolidação da classe média como aumento do poder aquisitivo de amplas camadas da
população em países ocidentais;
- Maior interesse em conhecer outros povos e civilizações pela expansão da educação e cultura;
- Desejo de evasão, descanso e recreação para ambientes próximos à natureza, em face dos
problemas decorrentes da industrialização e do crescimento populacional inseridos no processo de
urbanização;
- Avanços tecnológicos na comunicação e no transporte, permitindo viagens mais rápidas e
cômodas para as zonas mais distantes do mundo, e redução progressiva dos preços, em
especial do avião (destaque nosso);
- Aplicação de técnicas de marketing e incremento da publicidade, aumentando a motivação para
as atividades de lazer e, dentre estas, o turismo.

Todos esses fatores relacionam-se entre si. As companhias aéreas souberam adaptar-se
ao mercado e hoje oferecem viagens de curta, média e longa distância de passageiros e cargas,
como bem esclarece Pelizzer (1978) ao afirmar que “objetiva o transporte, essencialmente,
conduzir tudo o que o homem necessita, quer vital, quer acessório, quer supérfluo, dos pontos
onde é criado, produzido ou obtido, para os locais em que será utilizado ou consumido”. O
IBGE (p.09, 2009), através do estudo Economia do turismo: uma perspectiva
macroeconômica 2003-2006, afirma sobre o transporte aéreo de passageiros: “neste tipo de
transporte, observa-se o predomínio de turistas, entre os seus usuários. Isto porque o
deslocamento propiciado por este meio de transporte implica, em geral, um percurso bastante
distinto ao utilizado pelos passageiros em seu entorno habitual”. Quando os aviões da Boeing
começaram a fazer seus vôos nos Estados Unidos, não eram todos que podiam embarcar – os
custos eram muito grandes para uma imensa maioria. Com o tempo, entretanto, enquanto
muitas economias se consolidavam pelo planeta (caso especial da Europa e Estados Unidos) e
a classe média dessas regiões crescia exponencialmente, voar, aos poucos, foi deixando de ser
algo de luxo, popularizando-se.
As principais inovações na área do transporte que ocorreram nas últimas décadas
foram na aviação civil. Rejowski (p. 102 e 103, 2002) afirma que os avanços tecnológicos e
concorrência provocam enormes ganhos para a população mundial, ao ligarem os mais
distantes pontos do planeta, a exemplo:
- Lançamento de aviões supersônicos como o Concorde (anglo-francês) e o Tupolev (soviético),
sendo que o primeiro foi lançado em 1975, percorrendo a rota Paris – Nova York (mais tarde o
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avião Concorde foi aposentado e uma nova geração de aeronaves que combinam luxo e segurança
desponta no mercado, caso do Airbus A380);
- Desregulamentação do transporte aéreo, nos Estados Unidos (1978) e na Europa (década de
1990), barateando as viagens (no Brasil, a desregulamentação do mercado doméstico teve início na
década de 90 e a dos voos internacionais em 2009 a partir de decisão da ANAC) 2;
- Consolidação dos voos charters e a criação de novas companhias charters pelas próprias
empresas de transporte regular;
- Expansão das companhias aéreas de baixo custo e congestionamento, ampliação e
modernização dos terminais aéreos (destaque nosso).

Esse último fator ocorreu pioneiramente nos Estados Unidos na década de 70 com a
Southwest Airlines e mais tarde se consolidou também na Europa. No Brasil, país que sempre
teve um espaço aéreo conturbado e quase sempre muito regulado e com interferência do
estado, a adoção por parte das companhias aéreas nacionais de estratégias de gestão de baixo
custo é mais recente.
Sobre os transportes em geral no território brasileiro, Pelizzer (1978) relaciona um
histórico com cinco fases: a primeira começa na colonização e vai até 1808 com a abertura
dos portos; a segunda fase compreende entre 1808 e 1855 quando há a construção de
importantes estradas; o terceiro momento é o de 1855 a 1920 quando são desenvolvidas
ferrovias e mais importantes estradas são abertas; a quarta fase situa-se entre 1920 e 1945 em
que o transporte aéreo tem seu início no país (ano de 1927) e ocorre um grande surto no
desenvolvimento do transporte marítimo e, por fim, a quinta fase que se inicia com o fim da II
Guerra Mundial. O sistema rodoviário, desde então, é o que mais recebeu investimentos,
seguido pelo transporte aéreo. Já agora no século XXI, as mudanças e estratégias adotadas
privilegiam a viabilidade econômica, rapidez e o equilíbrio ecológico, como a busca e
desenvolvimento incessantes de combustíveis menos poluentes para os meios de transporte.
2.1.2 – Aviação no Brasil e a regulamentação do setor

Sobre o Brasil temos que a companhia aérea Varig foi criada em 1927 seguida mais
tarde pela Panair em 1930 (sendo subsidiária da companhia norte-americana Pan Am) e Vasp
(1933), que tinha capital estatal (REJOWSKI, 2002). Mas foi somente a partir de 1945 que se
intensificaram os voos nacionais e internacionais no Brasil. Desde os anos 40, o Brasil
apresentava problemas no setor do transporte que continuam, em diferentes graus, até hoje.

2 A desregulamentação do mercado aéreo significa mais estímulo para a concorrência, já que o governo passa a
interferir menos no setor.
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Além da malha ferroviária ter sido aos poucos abandonada pelos sucessivos governos, há uma
infraestrutura paupérrima em alguns aeroportos e equipamentos necessários à aviação civil.
Segundo Dias (1990) apud Rejowski (2002, p.58), durante a década de 50, “ao mesmo
tempo em que se verificava um aumento no movimento nas estradas, a aviação e,
principalmente, as ferrovias começavam a entrar em declínio”. É nesse decênio que as
companhias aéreas do país compram aviões usados na Segunda Guerra Mundial como os DC3 e DC-46. No final da década de 70, a aviação do Brasil possuía as seguintes companhias:
Varig, Cruzeiro do Sul, Vasp e Transbrasil. Nesse período, a malha rodoviária recebeu
vultosos investimentos. Chama atenção a publicação do Decreto nº 76.590 de 11/11/1975
expedido pelo Governo Militar que instituiu a aviação aérea regional no país (REJOWSKI,
2002). Dessa forma, há o surgimento da TAM Regional, que mais tarde iria se tornar a maior
companhia aérea brasileira.
Os anos 80 são tidos pelos historiadores e economistas como a década perdida – e para
o turismo não foi muito diferente, devido aos percalços econômicos, como a inflação fora de
controle. Nos anos 90, há uma segmentação da atividade turística brasileira e a intensificação
de voos chartes para destinos no Nordeste. Mas é notável a crise no setor aéreo com o
surgimento de dificuldades financeiras da Vasp e Transbrasil. A Vasp veio oficialmente a ter
decretada sua falência em 2008 pela Justiça de São Paulo, embora já não operasse desde 2005
(FOLHA ONLINE, 2008)3. A Transbrasil teve falência decretada em 2002, também pela
justiça paulista. Algumas companhias aéreas, ainda na década de 90, não souberam se adaptar
adequadamente à desregulamentação do espaço aéreo brasileiro (compreendido entre 1993 e
2002), um importante marco regulatório para o estímulo da aviação, e acabaram tendo
prejuízos. Some-se a isso a alta do dólar em alguns anos (variação cambial) e a crise gerada
pelos atentados de 11 de Setembro de 2001.
Oliveira e Salgado (2006) fizeram simulações sobre como seria o mercado brasileiro
caso não houvesse ocorrido as reformas liberalizantes do setor, concluindo que “marcos
regulatórios menos liberalizantes produziriam perdas consideráveis para os consumidores
(passageiros), em detrimento dos produtores (companhias aéreas)”. Os autores identificaram
quatro mecanismos de regulação no mercado já praticados no Brasil:
 regulação pelo custo do serviço (trata-se da política onde o regulador arbitra
uma remuneração aos regulados, com base nas planilhas de custo fornecidas
pelos mesmos – muito comum na década de 70);
3

Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u442743.shtml Acesso em: 07/09/2009
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 regulação com preço mínimo (o regulador persegue tão somente uma cobertura
mínima dos custos médios, e para isso estabelece um piso de preços, uma vez
obtida a informação do lado dos custos);
 regulação com bandas tarifárias (o objetivo do regulador, neste caso, é o de
garantir uma cobertura dos custos dentro de um limite inferior e superior, o que
é promovido por meio de bandas tarifárias – estratégia adotada pelo governo
durante parte da década de 90 com o intuito de proteger as companhias
nacionais da concorrência estrangeira, principalmente); 4
 regulação não tarifária, que é quando o regulador não tem o compromisso
explícito de garantir qualquer grau de cobertura de custos dos regulados e,
portanto, os preços flutuam de acordo com as condições de mercado e os
choques macroeconômicos

- regime de liberdade tarifária. Entretanto o

regulador (governo) pode arbitrar em variáveis relevantes para a competição
entre as companhias, como o controle da variação de oferta de assentos em
alguns trechos, algo que a ANAC passou a determinar a partir de 2003.

Dessa forma, o cálculo feito pelos autores, a partir do cruzamento de dados fornecidos
pela ANAC, apresenta o desembolso adicional médio a ser pago por cada passageiro a cada
732 km voados, devido à ação intervencionista do governo em prol das companhias aéreas,
dependendo do tipo de regulação, como demonstra o gráfico 01:

4

Purisch (2008) expõe sobre as bandas tarifárias aplicadas no Brasil: “A fim de proteger as nossas companhias
aéreas das concorrentes internacionais, foram criadas as Bandas Tarifárias que são na verdade intervalos de
preços criados pela ANAC tendo como base as passagens cheias da IATA. Dessa forma, uma companhia aérea
nacional ou estrangeira teria limites superiores e inferiores na hora de definir o preço cobrado por uma passagem
em determinada rota. Isso fez com que as nossas companhias, mesmo com uma administração caótica e
oferecendo produtos muitas vezes inferiores às das companhias internacionais, pudessem auferir lucros, já que as
concorrentes mesmo que se quisessem não conseguiriam cobrar preços inferiores aos praticados pelas nossas
companhias”.
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Gráfico 01: Desembolso Adicional Médio do Passageiro (R$ por 732 km voados).
Fonte: Oliveira e Salgado (2006, p. 46).

As informações reforçam e confirmam o preceito de que a livre iniciativa e
concorrência só trazem vantagens ao consumidor final e criam um ambiente de estímulo
econômico no qual apenas as melhores empresas irão prosperar, já que não há mais a benção
injusta do estado que provoca comodismo e pouca inovação nas companhias aéreas. Os
autores concluem sobre os dados apresentados no gráfico 01:
Independente do tipo de regulação adotado, cada passageiro pagaria adicionalmente,
para garantir que o marco regulatório fosse sustentável, em média, valores que
chegariam a mais de setenta reais para cada etapa média voada. O desembolso
médio no período seria de trinta e três reais [por passagem] (OLIVEIRA e
SALGADO, 2006, p. 46).

Devido à má administração, crise política interna e desperdício (e ainda acobertada
pelas mãos generosas do estado brasileiro, através das políticas de regulação do setor da
aviação) uma companhia aérea como a Varig estava fadada à bancarrota quando do
crescimento das rivais TAM e Gol no mercado e a desregulamentação do espaço aéreo
nacional ter ocorrido. Prestes a falir, a Varig acabou sendo incorporada pela Gol em uma
operação milionária, oficialmente em 2008.
A Gol teve seu voo inaugural em 2001 e desde então cresceu vertiginosamente no
mercado brasileiro, disputando hoje a liderança no setor com a TAM. Surgiu no mercado com
uma proposta de baratear as passagens aéreas com inspiração clara na Southwest Airlines dos
EUA. Barbosa e Saboia (2001) pesquisaram os preços empregados pela Gol naquele ano em
voos com saída de São Paulo:
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Tabela 02: Quadro comparativo de preços de voos em Janeiro de 2001.
Fonte: Barbosa e Saboia, Revista Veja (2001).

Essa estratégia agressiva inicial no mercado, entretanto, não pôde ser vista como uma
constante da Gol. Varig, Vasp e Transbrasil mais tarde iriam sair de cena do mercado e a
concorrência acabou despencando. Paralelamente o Brasil passou a crescer economicamente e
mais pessoas passaram a viajar – sejam por razões de lazer ou negócios. Dessa forma, a Gol e
TAM passaram a dominar o mercado e a inflarem seus lucros, enquanto os preços das
passagens já não eram os melhores. Os quadros 01 e 02 ilustram esse quadro. No primeiro
caso, verifica-se a evolução do tráfego aéreo nacional entre 2001 e 2007; no segundo, a
diferença de preço cobrada por uma passagem no Brasil e EUA, a partir de trechos de
semelhante distância.

Quadro 01: Evolução do tráfego aéreo doméstico no Brasil em milhões de passageiros.
Fonte: Anuário do Transporte Aéreo da ANAC (2007) apud Melo Filho, 2008.

Quadro 02: Variação de Preços em trecho aéreo semelhante entre Brasil e EUA.
Fonte: Borsato, 2009.
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Enquanto que em 2001 vinte e seis milhões de passageiros viajaram pelo país, em
2007 esse número saltou para quarenta e dois milhões. Isso é um ganho significativo. Porém a
concorrência reduziu-se nesse período e os passageiros é que saíram prejudicados. Mas,
devido a essa grande demanda, novas companhias aéreas estão crescendo e surgindo no
Brasil, à exemplo da OceanAir, Webjet e Azul – o que significa mais dinamismo,
concorrência e crescimento para esse setor de transportes no território nacional.
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2.2 - O Uso do Marketing como ferramenta administrativa

Uma organização necessita ter entre os seus objetivos de comunicação, o de procurar
harmonizar seus interesses aos públicos a ela vinculados. Assumir seu papel de empresa
cidadã, somando suas iniciativas às ações voluntárias, é um valor essencial para o
reconhecimento do público e a consolidação da imagem institucional.
Cada vez mais a discussão em torno da gestão do relacionamento com os clientes
permanece ativa. Porém, como utilizar as informações que provêm dessa discussão em
benefício do marketing?
De acordo com as pesquisas de Kotler (1996, p. 184), cinco novas regras regem o
marketing atualmente:
 A subestrutura digital alterando tudo;
 A fidelidade à marca, desaparecendo;
 A redefinição dos conceitos de imagem;
 O cliente tornando-se marqueteiro e o marketing centrado na tecnologia da
informação.
O autor complementa:
Tentamos ainda acabar com a ideia, de que o marketing é, simplesmente,
propaganda ou relações públicas e descobrir que é a combinação de um conjunto de
instrumentos denominado Marketing-Mix (composto de marketing), que representa
o delineamento dos serviços oferecidos, seus custos, sua distribuição e seus
instrumentos promocionais, ou seja, será fundamentalmente orientado para produzir
resultados junto ao cliente (KOTLER, 1996).

Para que uma empresa venha a atender seus consumidores, satisfazendo-os e
mantendo-os como consumidores, deve em primeiro lugar administrar com eficiência seus
recursos, direcionando-os em busca dos seus objetivos de mercado.
Deve também estar atenta às oportunidades que lhe são apresentadas e conhecer as
necessidades de seus consumidores, tanto os atuais como aqueles que ainda serão clientes,
além de ser de extrema importância antecipar tendências de consumo, acompanhar variações
de necessidades e determinar caminhos rumo à sua contínua satisfação.
Portanto, é de vital importância que cada passo que venha a ser dado, dentro do
mercado de trabalho, tenha como objetivo principal preservar os clientes e, quando
necessário, rumar a novos consumidores.
A partir do estudo e do levantamento de informações a respeito do tema proposto, foi
possível constatar que, com as mudanças sociais, culturais, econômicas e políticas que estão
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ocorrendo, as empresas estão sentindo que precisam planejar melhor suas atividades,
objetivando atender às necessidades e aos anseios da comunidade em que atuam e dos seus
próprios funcionários.
2.2.1 - Evolução do Conceito de Marketing
Durante a segunda metade do século XIX, a Revolução Industrial estava a pleno vapor
nos Estados Unidos. Eletricidade, transporte ferroviário, divisão do trabalho, linhas de
montagem e produção em massa possibilitavam a produção de bens com mais eficiência.
Diante de uma nova tecnologia, os produtos foram para o mercado, onde a demanda por bens
manufaturados era grande.
No ano 1920, a forte demanda por produtos arrefeceu e as empresas se deram conta de
que teriam que vender produtos aos compradores. De meados dos anos 1920 até o início dos
anos 1950, as empresas viam nas vendas a principal maneira de aumentar os lucros, e esse
período teve uma orientação para as vendas.
As pessoas de negócios acreditavam que as atividades de marketing mais importantes
eram as vendas pessoais, a publicidade e a distribuição. Ainda hoje, algumas pessoas
equacionam o marketing com orientação para vendas.
Em 1950, algumas pessoas que eram voltadas ao ramo de negócios começaram a
entender que uma produção eficiente, assim como promoções, não eram garantias que os
clientes iriam novamente comprar os seus produtos.
Essas pessoas, e muitas outras desde então, descobriram que precisavam primeiro
determinar o que os clientes queriam e então produzir, em vez de fabricar os produtos
primeiro e depois tentar persuadir os clientes de que necessitavam deles. À proporção que
mais organizações percebiam a importância de satisfazer as necessidades dos clientes, as
empresas entraram na área do marketing, uma era de orientação para o marketing, que requer
a geração, através de toda a organização, de inteligência de mercado relativa às necessidades
do cliente, atuais e futuras, a disseminação da inteligência por todos os departamentos e a
resposta a esses requisitos através de toda a organização.
Uma orientação para o marketing envolve responder às necessidades e desejos do
cliente, que estão em constante mudança.
De acordo com Kotler (1996, p. 187), em meados dos anos 50:
O conceito de marketing assume que a chave para atingir as metas organizacionais
consiste em ser mais eficaz do que os concorrentes para integrar as atividades de
marketing, satisfazendo, assim, as necessidades e desejos dos mercados-alvos.
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Atualmente em função dos desequilíbrios da economia de mercado, surge o papel do
marketing, ao tentar estimular o consumo, reduzir preços ou oferecer vantagens e publicidade,
através da propaganda de ofertas, por exemplo. Para que fossem atingidos os objetivos
esperados, o esforço estratégico é orientado exclusivamente para o atendimento das
necessidades e desejos dos clientes. No Brasil, a partir dos anos 90, com o código de defesa
do consumidor e ação mais intensa dos órgãos públicos, o consumidor passou a exigir
veementemente o cumprimento dos seus direitos – e o planejamento de marketing das
empresas não pode esquecer disso.
O marketing não é um fenômeno recente, pois é entendido e praticado como tal no
Brasil há quatro décadas. E mesmo assim ainda é confundido por muita gente com
propaganda ou com venda, exclusivamente. (KOTLER, 1996)
Nas palavras de Boone & Kurtz (1998, p. 264):
O marketing é o processo de troca, em que duas ou mais partes se dão algo de valor,
com o objetivo de satisfazer necessidades recíprocas. De fato, o marketing tem sido
descrito como o processo de criar e resolver relações de troca. Quando
há necessidade de trocar mercadorias, o resultado natural é um esforço de marketing
por parte das pessoas envolvidas.

De acordo com Kotler (1996, p. 201):
Marketing significa trabalhar com mercados, os quais, por sua vez, significam a
tentativa de realizar as trocas em potencial com o objetivo de satisfazer as
necessidades e desejos humanos.

O marketing tem como papel principal identificar as necessidades que não foram
totalmente satisfeitas em relação à empresa-cliente, de forma a por no mercado produtos de
qualidade que venham a proporcionar satisfação dos consumidores, gerando, dessa forma,
resultados promissores aos acionistas e que ajudam a melhorar a qualidade de vida das
pessoas e da comunidade em geral.
Segundo Cobra (1985, p. 164) apud AMA (American Marketing Association), outra
definição de marketing é a seguinte: “O marketing nada mais é do que o desempenho das
atividades de negócios que dirigem o fluxo de bens e serviços dos produtos ao utilizador”.
Já Dualibi e Simonsen (2000, p. 63) classificam marketing como:
A interação e a integração de todos os fatores operacionais da empresa e de todas as
suas atividades funcionais, orientados para a satisfação do consumidor de seus
produtos, ideias ou serviços, com os objetivos de tornar ótimos os seus lucros a
longo prazo e prover condições de sobrevivência e expansão para a empresa.
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Dessa forma, percebe-se que o conceito de marketing enfatiza duas importantes áreas.
Na primeira, tem-se o consumidor, com suas necessidades e vontades; na segunda, o
programa de marketing baseado em resultados de pesquisas, para satisfazer necessidades e
desejos dos clientes, que abordaremos com mais ênfase no tópico seguinte.

2.2.2 - Evolução do Marketing
O marketing passou por vários processos até a sua consolidação. Só a partir do século
XX, verifica-se sua relação com as ciências sociais e humanas. Antes disso, foi longo o
caminho, que teve início ainda na era do homem primitivo, quando apenas existiam as
simples relações de troca.
Esta foi a primeira forma de comercialização: a troca dos excedentes. Foi quando o
homem atribuiu valor aos artigos, conseguindo identificar e explorar necessidades e carências
humanas e desenvolver o sentimento de posse.
Durante muito tempo prevaleceu como definição mais divulgada a da Associação
Americana de Marketing (AMA) que caracterizava esta área como abrangendo todas
as atividades que envolvem o fluxo de bens e serviços entre produtor e consumidor.
Ela deu lugar a uma interpretação mais ampla e mais voltada a dois aspectos
primordiais> a responsabilidade das funções administrativas dentro do processo de
marketing na empresa (o chamado Manangerial Marketing) e à abordagem sistêmica
que se preocupa com a integração ordenada entre os diversos instrumentos que
participam de um processo mercadológico qualquer. (RICHERS, 1994, p. 16).

Para Corrado (2000, p. 96) “a partir dos anos sessenta, começou a ser identificado o
conceito de marketing de estilo de vida, ou seja, o marketing associado aos múltiplos
interesses de grupos de consumo”.
O conceito de marketing estendeu-se alem dos produtos e serviços, passando a incluir
organizações e pessoas de alto perfil, como celebridades, artistas e políticos, atribuindo-lhe o
controle e a administração da imagem e a manutenção do reflexo positivo diante da opinião
pública.
Para percorrer a história da evolução do marketing, recorremos a Richers (1994),
citando entre outros relatos o caso da cidade de Edo (Japão), onde em meados do século
XVII, o primeiro membro da família Mitsui, um comerciante da cidade, construiu uma grande
loja para vender produtos elaborados para sua clientela. Esta foi, provavelmente, a primeira
loja de departamentos da história. A estratégia era desenvolver novos produtos de acordo com
as necessidades do consumidor, possibilitar o reembolso para compras que não agradassem ao
cliente, oferecer um variado estoque e estímulo às manufaturas que ajudavam neste processo.
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Com o tempo, a cidade de Edo virou Tóquio e as ideias do comerciante japonês deram início
a uma inovadora maneira de ganhar dinheiro, atendendo a clientes fidelizados.
Ainda conta o autor que as origens no marketing remontam, portanto, ao Japão do
século XVII, porém o termo só irá aparecer no início do século XX, por volta de 1910. A
palavra foi criada pelo professor Ralph Starr Butler, da universidade de Wisconsin, Estados
Unidos, na qual ministrava cursos de “Métodos de Marketing”, ao observar que as vendas
eram apenas partes do processo de comercialização. Foi nesta época que surgiram as
primeiras instituições que reuniam os profissionais do setor.

2.2.3 - Marketing: funções básicas
O gerente de marketing geralmente defronta-se com oito funções básicas de marketing
que são essenciais e não podem ser eliminadas; alguém precisa desempenhá-las para que
ocorram mudanças que sejam satisfatórias. São elas:
 Funções de troca: Para que se possam criar trocas valiosas, um vendedor
precisa de algo de valor, portanto, nesse caso, a função de compra é importante
para que a procura e a compra de produtos se mostrem atraentes a futuros
clientes. Para que essas trocas possam acontecer, os futuros clientes devem ser
informados sobre esses produtos e convencidos a comprá-los. Então, a função
de vendas é importante. Essas duas funções, compra e venda, são denominadas
de funções de trocas.
 Funções de Distribuição Física: Uma vez que tenham sido comprados produtos
para venda ou revenda, eles necessitam de transporte do produtor ao
comprador ou mesmo armazenados até que se realize a compra. Essas duas
funções, de transporte e de armazenagem, são chamadas de distribuição física.
 Funções de Facilitação: Há quatro funções de facilitação: sortimento;
financiamento; riscos e desenvolvimento de informações de marketing. O
gerente se defronta com essas quatro funções ao estabelecer trocas
satisfatórias.
2.2.4 - O Marketing e o Cliente
Trabalhar com qualidade requer atenção nos detalhes, sobretudo naqueles que dizem
respeito a mudanças de desejos dos clientes, na atuação da concorrência, no desenvolvimento
tecnológico, nos custos operacionais, na estratégia de promoção para a venda do produto.
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Sabe-se que a satisfação do cliente deve ser o objetivo almejado por todas as
empresas. Na realidade do mercado atual, não basta que a empresa invista na melhoria da
produção dos bens e ou serviços que ela disponibiliza para o atendimento das necessidades do
mercado. Porém, é necessário ter vista a satisfação do cliente e do mercado que é onde estão
os consumidores potenciais que a empresa conquistar.
Sobre o assunto, MCcarthy (1997, p.83) complementa:
Se observarmos a essência do papel do marketing dentro da empresa e junto ao
cliente, podemos vê-lo na sua etapa de execução mais visível, como gestor da
movimentação e distribuição de bens do produtor até o consumidor.

Pode-se observar, portanto, que outros papéis estão envolvidos, como por exemplo, a
operação de vendas ao produto. Esse tipo de operação é com certeza a célula fundamental no
alcance dos objetivos de qualquer empreendimento de mercado.
Nas palavras de Sandhusen (1998, p. 185), o sistema de organização pode ser assim
expresso:
Fazer marketing é uma forma de sentir as necessidades do mercado através da
análise, criar produtos ou serviços que atendam a essas necessidades mediante
adaptação e obter a venda por meio de ativação. Mas não é só. É preciso avaliar os
desempenhos, para aí sim, integrar o marketing através de todas as suas funções.

Toda empresa deve criar suas estratégias, apresentando uma oferta ao mercado, porém
tendo uma transparente análise dos fatores que possam vir a influenciar o seu traçado e
cumprimento.
O principal desafio das empresas nos próximos anos será organizar o fornecimento
sistemático de informações externas significativas. Portanto, de todas as qualidades que uma
empresa deve ter para sobreviver às mudanças, esta é a mais importante: a capacidade de
inovar. E inovar é a capacidade de criar uma resposta de acordo com as novas condições de
mercado.
2.2.5 - Composto de Marketing
Nessa etapa de conceituação não se pode deixar de citar o que se chama composto de
Marketing ou marketing mix. São os 4 P´s (Produto, Preço, Promoção e Ponto-de-venda).
Esses elementos são controlados pela empresa e são fundamentais para que ela possa atender
às necessidades de seus clientes (MEGIDO e SZULCSEWSKI, 2002).
De acordo com Gobe (et al, 2005), alguns elementos do composto de marketing
podem ser facilmente copiados pelas empresas concorrentes, tornando o produto sem
diferenciação no mercado. O composto de marketing deve ser adaptado estrategicamente a
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cada tipo de mercado-alvo, formando o composto de marketing adaptado, ou seja, para cada
proposta estratégica determinada pela empresa, é necessário elaborar um composto de
marketing compatível com o produto e estimar vendas que seriam atingidas com cada uma
delas.
No turismo e na aviação, a melhor estratégia de marketing é aquela atinada com a
demanda, que investe e logra êxito na consolidação de uma imagem na mente do consumidor
daquilo que se pretende vender. Corrêa (2007) aponta a estratégia de baixo custo como uma
tendência mundial e de sucesso. Sobre o Brasil, através de uma tabela com dados referentes a
2005 e 2006, ele enfatiza o crescimento naqueles anos de companhias áreas de baixo custo,
que têm o foco no preço:

Tabela 03: O avanço da participação no mercado de companhias aéreas tradicionais e de baixo custo
Fonte: Corrêa, 2007.

Esse crescimento de companhias com característica Low Cost na gestão mostra que
essa estratégia focada no preço tende a ganhar espaço. “A cada ano, mais pessoas das classes
C e D fazem sua primeira viagem no Brasil” (CORRÊA, p.71, 2007). Mas as possibilidades
são inúmeras no processo de desenvolvimento de estratégias de marketing, como atestam
Kotler e Keller (p.731, 2006):
Vivemos em uma época animadora para o marketing. Novas regras e práticas estão
surgindo na incansável busca por superioridade e dominância. Os benefícios do
marketing do século XXI são muitos, mas só serão alcançados com muito trabalho,
discernimento e inspiração.
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2.3) O marketing de relacionamento
A decisão do consumidor de repetir uma compra pode estar baseada em fatores
objetivos e subjetivos. Na aviação há duas tendências opostas de relacionamento com o
cliente. As companhias Low Cost apostam na estratégia do preço. O que importa é vender a
um preço competitivo e deixar claro ao passageiro que voar nessa empresa aérea (Low Cost,
Low Fare) é sinônimo de poucas despesas com a passagem. Na companhia de baixo custo
Ryanair é possível encontrar passagens por 0,79 euros fazendo a ligação Londres-Roma, por
exemplo (CORRÊA, 2007). Dessa forma, enquanto houver passagens baratas existirá um
relacionamento mais duradouro entre companhia aérea de baixo custo e seus clientes
habituais. Caso isso não se verifique, a tendência é que os clientes das Low Cost, que são
fortemente influenciados pelo preço no seu processo de compra, debandem para a
concorrência, que pode até ser aquela companhia que adota o outro extremo no processo de
relacionamento, voltada para o luxo, conforto. Essas empresas aéreas buscam a fidelização do
cliente, ao oferecer serviços que os diferenciam da concorrência, caso praticado pela
companhia aérea Emirates:

Fotos 01 e 02: luxo para fidelizar o cliente na Emirates.
Fonte: Matera, 2009.

Bogmann (2001, p. 139), sobre o cliente fiel, afirma:
A fidelização pode resultar de características intrínsecas e extrínsecas dos
produtos/serviços ou de valores. Nos dois casos a fidelidade se relaciona com a
satisfação com o produto/serviço ou seus atributos, onde essa satisfação pode ser
real ou apenas uma percepção.
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Dar estímulos ao cliente para que o mesmo repita uma compra, através de desconto e
promoções, faz com que os clientes comprem aquele produto por razões periféricas as suas
próprias qualidades. Mas o que significa fidelidade? De acordo com Stone e Woodcock
(2002, p. 95), fidelidade:
É melhor descrita como um estado mental, um conjunto de atitudes, crenças,
desejos, etc. As empresas se beneficiam do comportamento de clientes fiéis, mas
isso é resultado do estado mental deles.

Pode-se afirmar que a fidelidade é tida como um estado mental relativo. Ela impede a
lealdade a alguns outros fornecedores, mas não a todos, na medida em que um cliente poderia
ser leal a mais de um fornecedor concorrente (STONE & WOODCOCK, 2002).
Para que se construa a fidelização é essencial que se entendam as necessidades,
valores e desejos, pois constantemente a comunicação deve reforçar a percepção sobre o
serviço ou produto, com a mensagem certa, na hora exata (RUST, 2001).
O valor de um cliente para uma empresa são todos os valores que o cliente consegue
adquirir ao longo de sua vida de consumo, junto àquela empresa. Rust (2001, p. 38) sobre o
tema, afirma: “O valor a longo prazo da empresa é fortemente determinado pelo valor do
relacionamento da empresa com seus clientes.”
Esse valor não deve ser percebido apenas pela lucratividade momentânea que esse
cliente pode proporcionar, mas sim, pelo valor ao longo do tempo em toda a sua vida útil. Ou
seja, analisando a lucratividade do cliente, sem se prender apenas a lucratividade financeira
específica, mas sim, no potencial que o cliente pode desenvolver junto com a empresa.
Mesmo não sendo fácil identificar e mensurar esse valor existe maneira de
potencializá-lo. Para isso, a empresa precisa direcionar suas estratégias para tornar seu cliente
cativo, e fazer com que o cliente perceba que recebeu algo que compense em troca do que ele
ofereceu.
Diante do que foi exposto, Rust (2001, p. 76) continua afirmando: “Valor pode ser
definido como a comparação entre aquilo que um cliente acha que deve obter em troca
daquilo que ele acha que deu”.
Uma forma de criar valor é oferecendo produtos e serviços de qualidade, que nada
mais é do que a diferença, entre o que o cliente espera receber e o que a empresa pode
oferecer, gerando satisfação no cliente e tornando-o fiel.
Diante disso, Rust afirma (2001, p. 81)
Qualidade não é mais nem menos que aquilo que o cliente percebe. Se a qualidade
não é percebida ou apreciada, então ela não terá nenhum impacto sobre o
comportamento do cliente e poderá ser ignorada na consideração do valor.
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Bogmann (2001, p. 139), aponta como cliente fiel, aquele que:
Anteriormente tenha suprido suas necessidades e por consequência de novas
transações e/ ou aquisições retorna à organização, ele ainda ratifica a importância de
fidelizar o cliente, pois os custos para atrair um novo cliente é cinco vezes superior
aos custos de conservar um cliente antigo. Fidelização nasce do marketing de
relacionamento, vendas repetidas e do esforço de vendas.

Este relacionamento de fidelização pode ser feito através de um ciclo de comunicação
com o cliente, que busca conhecimento e informação sobre ele, na tentativa de uma interação
dele com a empresa para conhecer suas necessidades, reclamações e sugestões, para que seja
possível satisfazê-lo e recompensá-lo, tornando-o fiel.
Já foi provado que 90% dos clientes insatisfeitos não fazem reclamações. Eles passam
simplesmente a fazer negócios com outros concorrentes. Todavia eles manifestam sua
insatisfação junto a outros clientes potenciais.
Sobre o cliente insatisfeito, Vavra (1993, p. 30) faz a seguinte observação:
Perder um cliente insatisfeito pode ser mais prejudicial do que parece; um cliente
magoado pode transmitir suas queixas a outros nove clientes atuais ou potenciais,
multiplicando por nove o grau de insatisfação!

Pode-se entender que, quando se zela pela satisfação do consumidor, esse ato
não é simplesmente um diferencial ou meramente fidelizar clientes.
Procurar manter um cliente satisfeito pode ser a diferença entre o sucesso e o fracasso
da organização, pois um cliente satisfeito garante um relacionamento duradouro com a
empresa, que por sua vez alcança os objetivos desejados e evita qualquer insatisfação que
poderia lhe render prejuízos bem maiores do que o esperado. (VAVRA, 1993).
Sobre o comportamento atual do mercado em relação às estratégias que são utilizadas
na venda de produtos, com o objetivo de fidelizar o cliente, há necessidade de se fazer uma
análise mais profunda sobre o tema.
Segundo Drucker (1998): “mais importante que interpretar o que a empresa está
fazendo é identificar o que ela deveria estar fazendo, mas até agora não o fez”.
As reclamações vindas dos clientes são cada dia mais frequentes a respeito do trabalho
realizado por muitos representantes comerciais. Entre os comentários mais comuns, estão a
falta de frequência em termos de visitas e o desinteresse em relação a questões importantes
como, por exemplo, a exposição e o giro, além de outros.
De acordo com a revista Venda Mais (2001), existe um crescente número de
profissionais que estão desmotivados diante de um mercado mais exigente a cada dia que
passa.
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Os vendedores estão com sobrecarga de trabalho, representando várias empresas de
uma vez só, faltando tempo para trabalhar com a maioria dos seus itens. Deparando com essa
realidade, ninguém consegue estar sempre motivado a vender.
Nos dias atuais, em relação a comunicação com o mercado, pode-se contar com
diversas ferramentas de marketing como por exemplo: venda pessoal, propaganda e o
marketing direto. Nas palavras de Kotler (1998):
Graças às inovações tecnológicas, as pessoas podem agora comunicar-se por meio
da mídia tradicional (jornais, rádio, telefone, televisão), bem como por novas formas
de mídia (computadores, fax, celulares e pagers). Ao reduzir os custos da
comunicação, as novas tecnologias têm encorajado mais empresas a passar da
comunicação de massa para comunicação dirigida e ao diálogo um a um.

2.3.1 – Marketing direto e vendas online
Pode-se afirmar que, dentro do marketing direto, o telemarketing é uma ferramenta
que vem sendo utilizada por diversos fatores, alcançando satisfatórios resultados na venda de
alguns produtos. Todavia, há quem diga que o formato atual do telemarketing é feito de
maneira mecânica, faltando ao mesmo um pouco de calor humano, etc.
A compra eletrônica, ou compra pela internet, vem a representar outra importante
ferramenta de vendas, para que se alcance a satisfação do cliente, em relação ao atendimento.
Seu aumento em determinadas áreas é vertiginoso, não restando nenhuma dúvida que
todos os setores da economia, estão sendo afetados positivamente pelas compras via
computador. Em algumas áreas específicas, ainda é pequena a procura por compras pela
internet, pela falta de compradores que acessam a rede para realizar suas compras ou mesmo
pesquisar produtos, como por exemplo, a construção civil, em especial nas lojas de atacado
deste seguimento.
Essa postura deverá ser modificada em um futuro próximo; nos dias atuais, porém,
ainda não se pode contar plenamente com esta ferramenta para garantir a fidelização dos
clientes, já que com a internet o consumidor tende a pesquisar todas as opções possíveis da
concorrência. Esse é um problema que as companhias Low Cost têm que enfrentar, já que
todas as suas vendas são feitas pela internet e o consumidor pode facilmente verificar uma
companhia concorrente, principalmente na Europa e EUA, onde existem inúmeras empresas
de transporte de baixo custo. A líder na Europa, Ryanair, para manter-se na dianteira, investe
muito no seu site, cria novas rotas e é a mais radical nos preços; já a líder nos EUA, a
Southwest, investe na cultura corporativa para os funcionários e na relação com o cliente.
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2.3 - Processo de formação de preços pelas empresas

A formulação de preços por uma empresa não é uma tarefa fácil e obedece a uma série
de critérios. Fundamental é entender como os consumidores chegam a suas percepções de
preço, entendimento necessário para que as empresas saibam melhor como agir. Kotler e
Keller (2006) relacionam três fatores-chave: preços de referência, inferências preçoqualidade e preços finais. No primeiro caso, o consumidor compara o preço observado do
produto ou serviço exposto a uma informação de preço da sua própria memória ou ao preço
praticado por uma referência externa, como aquele contido no varejo. Isso pode criar
distorções para o bem ou mau da empresa, pois o preço percebido pode ser diferente do preço
praticado.
No segundo caso, tem-se como indicador de qualidade o preço cobrado por um
produto ou serviço, algo muito comum no comércio de perfumes e carros de luxo. Quanto
mais caro alguma coisa, mais qualidade deve possuir, afirma o senso comum dessa percepção
de consumo. Isso pode trazer, muitas vezes, um lucro exorbitante ao empresário que vende
algo com custos relativamente pequenos a um preço altíssimo. Por fim, para muitos
consumidores, o que importa é aquele preço visível apenas naquele momento. É por isso que
as empresas adotam estratégias de marketing que visam a seduzir o cliente, como números
quebrados. O bom vendedor irá ofertar uma televisão por R$ 399,00 e não R$ 400,00. Isso se
deve ao fato de que a mente humana memoriza os preços da esquerda para direita, fazendo
com que, nesse caso, a pessoa tenha a noção de que o produto se encontra na faixa dos
trezentos reais, e não dos quatrocentos reais.
Sobre a definição do preço de um produto, Zenone (p. 128, 2007) afirma que se
pautará no posicionamento da empresa em relação à concorrência e consumidor. A pesquisa
de mercado orienta nessa definição, que é baseada em quatro principais fatores. O primeiro
deles é o custo. Nesse quesito englobam-se todos os componentes possíveis, tais como
“pesquisa, desenvolvimento, matérias primas, propaganda [...] encargos sociais, mobiliário”.
O segundo fator é a concorrência. Em mercados de serviços e produtos competitivos, o preço
praticado pela concorrência pode determinar o aumento ou diminuição do valor do objeto ou
serviço comercializado, como uma questão de sobrevivência. Os preços promocionais visam a
debilitar a concorrência, devido à vantagem do preço reduzido. O terceiro item é o
consumidor. Uma pesquisa de mercado é essencial nesse ponto, já que o lançamento de um
produto com um preço não adequado à demanda é um risco. Muitas vezes uma empresa lança
no mercado um produto ou serviço e verifica que este mesmo mercado não está disposto a
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pagar pelo que é cobrado. Por fim, o quarto fator é o valor. O menor ou maior interesse que
um serviço ou produto desperta no consumidor irá determinar o preço cobrado. A satisfação
de necessidades e desejos influi também no preço, pois quanto maior for a capacidade de
satisfação do produto, “mais justo (menos caro ou mais barato) se fará sentir o preço dado e,
inversamente, quanto menor esta mesma capacidade, menos justo (ou mais caro) se fará o
mesmo preço dado” (ZENONE, p. 130, 2007).
Kotler e Keller (2006) enfatizam que a empresa deve decidir onde deseja posicionar
sua oferta no mercado a partir dos preços praticados. Segundo os autores, por meio dos preços
praticados, uma empresa pode perseguir qualquer um dos cinco objetivos principais:
sobrevivência, maximização do lucro atual, maximização da participação de mercado,
desnatamento máximo do mercado ou liderança na qualidade do produto.
 Sobrevivência: ocorre quando, em situações de extrema concorrência ou de mudanças
no desejo do consumidor, os preços cobrados devem apenas cobrir alguns custos e
caírem para que o volume de vendas aumente. Mas isso deve ser uma estratégia a
curto prazo, em que deve-se agregar valor ao produto ou serviço, com o tempo.


Maximização do lucro atual: isso implica em um amplo estudo de demanda e custos
ligados a preços alternativos para que se possa maximizar o lucro.

 Maximização da participação de mercado: as empresas que adotam esse objetivo
creem que um maior volume de vendas levará a custos unitários menores e a maiores
lucros no longo prazo.
 Desnatamento máximo do mercado: objetivo bastante utilizado por empresas de
tecnologia, que, ao lançarem um produto inovador no mercado, fixam os preços em
valores altos como forma de maximizar as receitas e agregar valor ao produto.
 Liderança na qualidade do produto: a associação de qualidade e liderança em
determinado mercado é um ótimo objetivo, pois traz fidelização do consumidor, como
o fazem marcas de luxo ou sofisticadas como BMW e Starbucks.
A partir dessa delimitação de objetivos em relação ao preço, Kotler e Keller (2006)
relacionam os outros fatores para a construção de uma política de preços: determinação da
demanda, estimativa de custos, análise de custos, preços e ofertas dos concorrentes, seleção de
um método de determinação de preços e seleção do preço final.
Com o objetivo de maximizar os lucros atuais e a participação no mercado, as
companhias Low Cost adotam estratégias agressivas, com a chamada guerra de preços.
Empresas aéreas de baixo custo têm como método de determinação de preço o de base no
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valor. Elas conquistam clientes fiéis cobrando um preço relativamente baixo por uma oferta
de alta qualidade. Embora seus aviões não tenham o conforto das aeronaves de companhias
tradicionais, ainda assim são vistas como empresas que ofertam serviços de alta qualidade. A
irlandesa Ryanair consegue isso alardeando no mercado sua excelente pontualidade, um
importante mecanismo para aferição de qualidade na aviação. Kotler e Keller (p. 444, 2006)
explicam que:
A determinação de preços de valor não é uma questão de simplesmente estabelecer
preços mais baixos, mas sim de redesenhar as operações da empresa, a fim de
reduzir custos, e de baixar significamente os preços, a fim de atrair um grande
número de clientes que dão atenção ao valor.

Essa combinação de serviço de valor (que possui boa qualidade) e preços competitivos
das passagens aéreas está na base do sucesso das companhias aéreas Low Cost. Page (p.27,
2001) chama atenção para a relação entre transporte e qualidade do serviço prestado, quando
afirma que: “o transporte para o turismo se constitui em um serviço que, cada vez mais, é
julgado pelos consumidores e fornecedores em relação à qualidade, aos padrões e níveis de
satisfação que ele possibilita”.
Dessa forma, a maneira que ocorre a definição dos preços das passagens aéreas é um
processo complexo, ao qual existe uma variedade de tarifas disponíveis que dependem para
onde e quando se viaja, a duração da estadia5 e outros fatores. Page (p. 34, 2001) elenca os
principais modelos gerenciais de utilização de preços pelas companhias aéreas:
 Tarifa única: ocorre quando um preço único é cobrado para todos os passageiros de
um mesmo voo.
 Múltiplas tarifas: quer dizer uma segmentação do mercado e oferta de assentos vagos
por preços mais baixos.
 Gerenciamento de lucros: envolve planejamento de gerenciamento e programação de
computadores para otimização da receita por meio da escolha da combinação ótima de
passageiros.
 Política de preços com base em escalas: técnicas complexas de programação linear são
utilizadas para analisar se uma viagem com escalas múltiplas irá gerar mais receita do
que uma viagem com destino único.
Vale frisar que softwares utilizados pelas companhias aéreas são capazes de preverem
lucros a partir da previsão de demanda por voos e de cálculos em que “o número de lugares
5

Tendo em vista que boa parte dos consumidores da aviação civil fazem viagens a negócios, que geralmente são
curtas e em dias de semana, as companhias aéreas tradicionais praticam preços elevados para determinados
trechos, horários e destinos comuns ao ambiente de negócios, já que esse consumidor não pode “fugir” da
viagem e acaba pagando um bilhete, em geral, relativamente caro.
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que devem estar disponíveis para venda em cada classe de tarifa, para maximizar as receitas
dos voos” (PAGE, p. 36, 2001). Salienta-se que, de modo geral, as companhias aéreas LowCost não utilizam tarifa única nos seus aviões e também não adotam a política de preços com
base em escalas, já que seus voos são geralmente diretos e sem escalas.
Seristo e Vepsalainen (1997) apud Page (2001) resumem, através de um quadro, todos
os fatores de custo nas operações das companhias aéreas que devem ser administrados com o
intuito de aferição de lucros:

Quadro 03: fatores de custo nas operações das companhias aéreas.
Fonte: Seristo e Vepsalainen (1997) apud Page (2001).

Quanto aos custos, uma boa forma de combatê-los é o investimento constante em
aeronaves econômicas, ou mesmo padronizar toda a frota com um único modelo, o que
barateia a manutenção e logística envolvidas na aviação civil. Muitas vezes, entretanto,
fatores externos acabam por deixar as companhias aéreas bastante vulneráveis, como bruscas
variações cambiais, aumento do preço do petróleo e atentados terroristas envolvendo
aeronaves. Isso tudo compromete todo o planejamento da política de preços das empresas.
Mas o fator primordial para entender a política de preços praticada em determinado
mercado é a concorrência. Ela pode revelar as especificidades de todo o mercado, como a
segmentação dos consumidores por serviços que vão do luxo ao de baixo custo. Quanto maior
for a concorrência, mais diversidade de preços, produtos, serviços estarão a disposição do
passageiro, enquanto cria-se um ambiente perfeito para a inovação e criatividade. Veja-se o
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exemplo das companhias tradicionais que possuem primeira classe e classe executiva em suas
aeronaves. Mesmo que esse tipo de passageiro, em geral, represente apenas 20% do volume
transportado, ele pode contribuir com 50% da receita, tendo em vista que ele utiliza
programas de milhagem que proporcionam fidelização e que não são utilizados pelas
empresas Low-Cost (PAGE, 2001).
Dessa forma, um mercado com forte demanda, mas pouca concorrência, caso do
Brasil, irá possuir um ambiente pouco adequado para a diversificação dos preços praticados.
Há no país um duopólio representado pelas companhias aéreas Gol e TAM que juntas
possuem o mercado como um todo. O Anuário do transporte aéreo (2007), publicação de
autoria da ANAC, revela que naquele ano 42.773.905 passageiros domésticos pagaram por
um assento de um avião no país, sendo que TAM e Gol transportaram juntas 38.853.905 de
passageiros desse total.
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2.4 - Operacionalização das companhias Low Cost

O mercado da aviação civil é um segmento da economia que lida constantemente com
altos custos e margens de lucro apertadas. Além da concorrência, uma companhia aérea
necessita lidar com outros fatores externos, que vão da cotação do preço do petróleo ao
terrorismo, e que podem ser um empecilho para o lucro e crescimento da empresa.
Dessa forma, chama atenção a estratégia Low Cost, Low Fare adotada por algumas
companhias aéreas. A própria designação do termo dá a pista principal para uma
operacionalização de sucesso de uma companhia desse segmento - a combinação da
diminuição dos custos com a oferta de assentos promocionais a preços bastante competitivos.
Davidson (1998) aponta dez fatores principais para a operacionalização de uma
companhia Low Cost:

1.

Reprimir os custos:
Essa é a regra geral e que norteia todas as outras ações de uma companhia aérea Low

Cost. Se os custos não forem reduzidos, inviabiliza-se a venda de bilhetes com preços baixos.
Graham e Shaw (2008) identificam três fatores críticos para a redução dos custos:
First, labour unit costs (which account for between 25% and 35% of total costs)
have to be contained and the productivity of that labour increased. Secondly, airlines
themselves have to implement e-commerce sales, ticketing and distribution (15–20%
of total costs). Finally, costs can be further reduced through operational and service
changes including: reductions in cabin service (and staff); outsourcing of
maintenance and ground handling; single-aircraft type; and enhanced aircraft
utilization6.

O controle dos gastos torna-se uma questão de sobrevivência para a empresa. É um
equilíbrio delicado e necessário, mas que abre espaço para a queda de preços das passagens e
alta taxa de ocupação das aeronaves.
Matera (2009) compara alguns custos entre companhias aéreas na Europa. Segundo o
autor, os custos com mão de obra de uma companhia tradicional como a British Airlines
representam um montante equivalente a 27% da receita da empresa. Já na companhia Low
Cost Ryanair essa cifra cai para 12%. Enquanto o salário médio anual dos comissários de
bordo da Low Cost easyJet é de € 20.000,00, a British Airlines paga aos seus comissários €
6

Tradução: primeiro, custos unitários do trabalho (os quais se consideram entre 25% e 35% dos custos totais)
têm que ser contidos e a produtividade desse trabalho aumentar. Segundo, as próprias companhias aéreas têm de
implementar o comércio eletrônico, com a emissão de bilhetes e sua distribuição (15-20% dos custos totais).
Finalmente, os custos podem ser ainda mais reduzidos através de mudanças operacionais e de serviços,
incluindo: redução nos serviços de bordo e de pessoal; terceirização de manutenção e assistência em escala; tipo
único de aeronave e utilização da aeronave aumentada [número de horas de voo].
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32.500,00 anuais. Ainda nesta mesma companhia, um piloto recebe por ano € 117.000,00,
enquanto que na easyJet esse valor é de €77.500,00. Vale frisar, entretanto, que muitos
analistas preferem não comparar algumas empresas tradicionais, como a British Airlines e Air
France, com companhias de baixo custo, por exemplo, Ryanair e easyJet, já que aquelas não
competiriam diretamente com as empresas de baixo custo. Mas segundo Gill (2009) apud
Matera (2009) isso é um argumento inválido para o mercado, já que as empresas aéreas de
modelo tradicional "terão dificuldade para elevar as receitas, enquanto a easyJet e a Ryanair
continuarão a crescer em volume e disseminar as baixas tarifas no mercado". Um exemplo
disso são as perdas da British Airlines, que em 2008 aferiu prejuízos que somaram € 435
milhões.

2.

Impulsionar eficiência de pessoal:
A produtividade deve imperar em uma companhia Low Cost e isso ocorre, dentre

outros fatores, através da multifuncionalidade das equipes de funcionários em terra e na
aeronave. Na Ryanair, por exemplo, a atendente que realiza o check-in é a mesma, mais tarde,
que confere o bilhete e libera a entrada do passageiro para o avião no saguão de embarque.
Dentro do avião, os comissários de bordo se dividem entre as tarefas inerentes da profissão,
como as recomendações de medidas de segurança, e a venda de bebidas, refeições, loterias,
perfumes e relógios, transformando o exíguo corredor das aeronaves daquela companhia em
verdadeiro ponto de venda de mercadorias, como demonstra a foto 03:

Foto 03: comércio em pleno voo de avião da Ryanair, com vendas que vão de loterias a perfumes.
Fonte: arquivo pessoal, 2008.
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3.

Aparar o avião e adestrar os custos via adoção de um único tipo de aeronave:
Beni (2003) aponta como um dos fatores de liderança da Southwest nos EUA a

padronização da frota de aviões, além da redução dos serviços de bordo com a eliminação de
refeições completas e algumas bebidas. A questão do uso de um único tipo de aeronave é
muito importante, já que isso gera grandes economias com manutenção. Além disso, buscamse naves econômicas. Logo as principais fornecedoras de aviões, a americana Boeing e a
europeia Airbus, trabalham para atender a demanda ao adaptar suas aeronaves às necessidades
das companhias Low Cost. Davidson (1998) utilizou o termo “aparar o avião” porque os
aviões das companhias de baixo custo, fazendo-se uma analogia, são como os carros
populares da indústria automotiva. Não há espaço para detalhes, acessórios. Nada de poltronas
reclináveis, travesseiros, cobertores, televisões embutidas na poltrona. A aeronave deve conter
o número máximo possível de passageiros dentro dos limites de segurança. No Brasil, a
companhia aérea Azul (que possui capital americano proveniente da Low Cost JetBlue)
adotou um único modelo de aeronave da Embraer.

4.

Maximização na utilização da aeronave:
Aeronaves estacionadas em terminais significam custos. Os aeroportos cobram altas

taxas e as horas em que o avião está parado significam zero de receita para a empresa. As
companhias Low Cost potencializam ao máximo as horas de voo de um mesmo avião que, ao
estar voando para mais destinos ao invés de estar parado em um terminal, evita as taxas
aeroportuárias e consegue gerar lucros.
Um exemplo que ilustra a questão do uso máximo das aeronaves é o da europeia
easyJet. Francis (et al, 2007), a partir de dados da IATA, afirma que enquanto companhias
tradicionais, como a Air France e British Airways, utilizam diariamente 8,3 e 8 horas
respectivamente de cada um dos seus aviões no ar, a easyJet (companhia Low Cost) tem uma
média diária de uso dos seus aviões de 11,8 horas. Isso significa menos gastos em terra e mais
receitas no ar - para a easyJet.

5.

Reter uma filosofia de mercado de nicho apesar de grande ser a operação total:
Johnson e Sullivan (1995) analisam o crescimento da Southwest Airlines nos EUA,

empresa que inovou no segmento Low Cost no mercado. Eles afirmam que a companhia,
desde início, adquiriu uma filosofia de atitude e firmeza, características dos cowboys de
Dallas, origem da Southwest. Desde então, com firmeza e atitude, essa companhia aérea
obtém nos viajantes a negócios seu principal público. Logicamente, por ser uma companhia
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aérea, o público é diverso e heterogêneo e a operação da empresa atinge qualquer um que
possa pagar um bilhete. Mas qualquer ação de marketing deve sempre ter em mente o viajante
a negócio, que é quase sempre o público principal das companhias de baixo custo.

6.

Manter um crescimento dentro de saltos manejáveis:
Todas as companhias aéreas buscam crescer e auferir lucros maiores. Entretanto não é

preciso ser especialista em aviação para se constatar como esse mercado é volátil, o que se
demonstra com a constante abertura e fechamento de muitas companhias. A Low Cost
Southwest Airlines é apontada no mundo como a companhia aérea de maior sucesso no
gênero de baixo custo. Seus números impressionam, mas o fato do largo crescimento traz
embutido preocupações de logística e mesmo de comando e filosofia empresarial. Em
entrevista aos pesquisadores Johnson e Sullivan (1995, p.11) sobre o rápido avanço no
mercado da Southwest, um experiente piloto da companhia alertou que “as we continue to
grow, it is going to be increasingly hard to keep the same spirit of the enterprise7”. Os
especialistas ainda afirmam que o crescimento deve ser lucrativo, e não através de dívidas.

7.

Não seguir muito diretamente os rivais competitivos e mais poderosos [nas rotas

aéreas]:
Na Europa, as duas grandes companhias Low Cost são Ryanair e easyJet. Na península
ibérica, um dos principais destinos turísticos é a região de Faro, em Portugal. Essa região é
amplamente tomada por turistas provenientes do Reino Unido e por isso aquelas duas
companhias fazem constantemente a ligação Faro – Ilhas Britânicas. A Ryanair liga Faro à
Irlanda, Inglaterra e Escócia, totalizando oito cidades (Dublin, Shannon, Londres-stansted,
East Midlands, Leeds, Liverpool, Bournemouth e Glasgow). A easyJet também voa para oito
aeroportos nesses países ligando-os à Faro, mas só há similitude em três destinos entre as
companhias: Liverpool, East Midlands e Londres-stansted. Dessa forma, as duas companhias
evitam trechos iguais ligando Faro e Reino Unido, mas conseguem atender a demanda. Isso é
muito comum por toda a Europa, onde existe uma miríade muito grande de aeroportos pelos
países, o que facilita mais possibilidades de rotas aéreas, evitando-se assim tão diretamente a
concorrência.

7

Tradução: Enquanto continuarmos a crescer, vai ser bastante difícil manter o mesmo espírito da empresa
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8.

Explorar desenvolvimentos em tecnologia da informação para induzir a métodos de

distribuição de bilhetes mais baratos, como venda direta e passagem de viagem sem
impressão:
O fato de vender as passagens pela internet ajuda a cortar muitos custos. Na Europa,
desde a produção de um ticket, impressão, distribuição e comissão para agências, se gastavam
entre 15 e 30 dólares por passagem (FRANCIS, et al, 2007). Diante de gastos tão
desnecessários (embora a justificativa tenha girado em torno de questões ecológicas), a IATA
(Associação Internacional de Transporte Aéreo) determinou em 2008 que todas as
companhias aéreas acabassem com os bilhetes de avião em papel.
As empresas aéreas Low Cost foram também pioneiras no não uso de passagens em
papel. Para tanto, as vendas são feitas apenas pela internet, sem a necessidade de agências de
turismo. Sem essa exigência de intermediários e consequentes gastos em comissões, as
companhias de baixo custo economizam e conseguem aplicar a venda direta ao consumidor e
baixar ainda mais os preços das passagens.

9.

Reduzir serviços de voo ao mínimo:
Nesse quesito vale não só reduzir o serviço de bordo como até extingui-lo, que foi o

que Ryanair e easyJet realizaram na Europa. Caso o passageiro queira beber uma água
mineral, poderá pagar em dinheiro ou cartão de crédito. Enquanto isso, no mercado brasileiro,
a companhia aérea Gol ficou associada à principal “refeição” que era comumente distribuída
aos passageiros, barrinhas de cereal. Isso se deve ao fato de a Gol buscar inspiração no
modelo de gestão da Southwest em que os serviços de voo são reduzidos ao mínimo. Como
essa imagem ficou negativa para a empresa, ela parou de trabalhar com barras de cereal. Mas
o resultado indireto dessa política se fez sentir em outras companhias, como a TAM, que, para
reduzir custos, diminuiu as opções de alimentação dos viajantes.

10.

Nunca obscurecer a percepção do produto e imagem da marca:
Box e Byus (2007) observam que a Ryanair não publica uma visão formal ou

declaração de missão. Entretanto o executivo maior da empresa, Michael O'Leary, já afirmou
que a meta maior da companhia é a de continuar sendo a líder no mercado Low Cost na
Europa através das estratégias de baixo custo.
Para tanto, a Ryanair precisa continuar atendendo a imagem que vende aos seus
consumidores, a de ser uma companhia aérea barata e pontual.
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Essa empresa realmente vende bilhetes aéreos extremamente baratos e quer que o
consumidor tenha sempre isso em mente. Entretanto o despacho de bagagens, a opção por
viajar com um seguro (travel insurance), check-in presencial, refeições servidas, tudo isso é
cobrado a mais. Dessa forma, ao final, o valor que o consumidor pagou pela passagem é na
verdade bem maior do que ele pensou de início. Mas o que fica, em geral, é aquela percepção
inicial apenas de preço promocional.

Graham e Shaw (2008) dão destaque a alguns desses fatores citados acima por
Davidson (1998) e acrescentam outros, como observado na tabela abaixo:

As aeronaves de algumas companhias Low Cost
não possuem poltronas reclináveis, que já saem de
Aviões com grande número de

fábrica com o número máximo possível de

assentos

assentos. Dessa forma, ao viajante o espaço é
mínimo, mas a empresa pode embarcar um número
maior de passageiros.
Como medida para reduzir custos, companhias Low

Tripulação mínima legal dentro do
avião

Cost trabalham com o mínimo legal que a
legislação

internacional

relaciona

sobre

a

quantidade de tripulantes, que varia com a
capacidade e tipo de aeronave.
Os bilhetes vendidos pelas companhias Low Cost

Serviços de bordo somente

dão ao passageiro apenas o direito de serem

mediante pagamento extra

transportados. Qualquer serviço extra, como o de
alimentação, será cobrado a mais.
Já no saguão de embarque, os passageiros de
companhias Low Cost não embarcam através de

Utilização de escadas para

plataformas cobertas que se encaixam ao avião, e

embarque

sim por escadas que ficam na pista. Com isso, a
companhia

aérea

paga

menos

tributos

aos

aeroportos.
Voos diretos, sem escalas

As companhias Low Cost não realizam escalas em
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seus voos. São todos diretos, já que geralmente as
distâncias percorridas são curtas para a aviação,
nesse segmento de mercado. Isso evita o pagamento
de taxas por simples aterrissagens nos aeroportos
para troca de passageiros, prática comum em
companhias que realizam escalas.
Como forma de se minimizar custos, companhias
Low Cost dão prioridade na utilização de aeroportos
periféricos dos grandes centros urbanos. Nesses
Tarifas vantajosas de alguns

aeroportos, as taxas cobradas pela sua utilização são

aeroportos

menores. Além disso, as companhias lucram ao
venderem, já em terra, o transporte – feito em
ônibus – ligando esse aeroporto distante até o
centro da cidade.
Companhias Low Cost não pagam comissões para
agentes de viagem. As compras podem ser feitas

Reservas online para erradicar a

por qualquer um que tenha acesso à internet, uma

comissão do agente de viagens

realidade quase que total na Europa e EUA. Caso o
consumidor queira conseguir as melhores tarifas,
basta ficar atento aos sites das companhias.
Já que as companhias Low Cost dispensam o
auxílio dos agentes de viagem, seus sites acabam
por ser ricos em informações sobre os destinos,
além de oferecerem serviços de reservas para

Sites sofisticados com ampla

aluguel de carros e hospedagem econômica. Ou

informação sobre os destinos

seja, funcionam como verdadeiros agentes de
viagem virtuais. Isso existe também para dar
segurança àquele consumidor que tem receio em
realizar a compra de tais serviços sem ajuda de um
profissional.
Isso possibilita economias com manutenção (como

Padronização da frota dos aviões

explicado

no

ponto

3

dos

fatores

de

operacionalização). Graham e Shaw, todavia,
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afirmam que esse não é um fator seguido de forma
unânime hoje por todas as companhias Low Cost, já
que muitas estão diversificando os modelos de suas
frotas.
Tabela 04: Fatores inerentes à operacionalização de uma companhia Low Cost
Fonte: adaptado de Graham e Shaw (2008)
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2.5 - Southwest Airlines: pioneira na aviação de baixo custo

Ruschmann (1995) apud Araújo (2006) aponta os componentes de um produto
turístico, do ponto de vista do consumidor, que são as atrações, as facilidades e os acessos. A
pesquisadora afirma que somente nas atrações do destino existem os elementos do produto
turístico “que fazem com que o turista escolha uma destinação, ao invés de outra”. Essa é uma
tese que talvez já possa ser vista como incompleta, no mínimo. Os números, resultados e
mudanças provocados pela aviação Low Cost tendem a classificar os acessos (que são os
meios de transporte disponíveis) também como um elemento motivador na escolha que o
turista faz do seu destino, embora não sejam classificados como elementos indutores do
produto turístico. Isso passou a ser verificado a partir do surgimento da Southwest Airlines.
Apontada como a companhia aérea pioneira no segmento Low Cost, Low Fare, a
Southwest Airlines surgiu no Texas (EUA) no ano de 1971. Segundo o seu fundador, Herb
Kelleher, quando se analisam os roteiros das viagens feitas nos Estados Unidos, tão
fundamental quanto as atrações de um destino para motivar um turista é a tarifa praticada: “o
tráfego depende das tarifas. É sempre possível incentivar as pessoas a viajar de avião”
(LAFUENTE, p.96, 2008). Os dados dessa companhia corroboram a afirmação, com o
chamado “efeito Southwest”. Em cada aeroporto em que a companhia opera, o tráfego
aumenta e as tarifas caem 65%:
Em 1993, antes de a empresa abrir a rota Baltimore – Chicago, 3.530 consumidores
desembolsaram US$ 120 por um voo de ida. No final de 1997, mais de 100 mil
pessoas pagaram US$ 79 pelo mesmo bilhete, e a rota passou do 240º lugar em
quantidade de passageiros para o 43º do país (LAFUENTE, p.98, 2008).

Seu modelo de gestão passou a ser copiado dentro e fora dos EUA por companhias
como Midway, Valujet, JetBlue, easyJet e Ryanair. Até companhias tradicionais criaram
versões de baixo custo, caso da Continental Lite, United Shuttle e Delta Express. Entretanto,
muitas fracassaram ao tentarem copiar a Southwest. Isso se deve ao fato, segundo os
especialistas, que a razão de sucesso da Southwest não se deve apenas àqueles fatores de
operacionalização de uma companhia Low Cost, que afinal podem ser copiados pela
concorrência, e sim à cultura corporativa da empresa, única e de extrema produtividade.
Diversão em primeiro lugar é uma espécie de lema da empresa. Seus funcionários e o
modo como trabalham são tão importantes para a empresa quanto as estratégias de engenharia
de produção e administração da companhia. As seleções para trabalhar na Southwest são
sempre muito disputadas e as características que eles mais buscam nos futuros empregados
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são atitude, irreverência, senso de humor, criatividade e serem capazes de rir de si próprios
(LAFUENTE, 2008).
Na Southwest há uma universidade corporativa, denominada Universidade para as
Pessoas, onde ocorre a capacitação dos funcionários com a cultura corporativa da empresa, o
que muitas vezes significa bastante diversão. Bailey (2001), diretora da universidade, explica
porque ano após ano a Southwest é eleita pela Forbes como uma das dez melhores empresas
para se trabalhar nos EUA:
 Garantia aos funcionários o acesso a excelentes benefícios de saúde;
 Segurança aos funcionários com a distribuição de lucros da empresa e programa de
compra de ações para os seus 35 mil funcionários (12% do pacote acionário são dos
colaboradores);
 Aprender a crescer, através do desenvolvimento de líderes com a universidade
corporativa;
 Liberdade de fazer uma diferença positiva (isso significa máxima motivação aos
funcionários);
 Liberdade de viajar, já que a empresa é uma companhia aérea e pode garantir voos de
graça aos funcionários quando eles estão de folga;
 Trabalhar duro e se divertir. A Southwest é jocosamente apontada pela concorrência
como uma companhia boba. Mas o fato é que ações esquisitas como o sorteio de
passagens no aeroporto para pessoas que estejam usando meias com furos ou o cantar
das instruções de segurança no avião pelas aeromoças, dão o ar de diversão da
companhia;
 Possibilidade de criar e inovar. Muitas das ideias inovadoras na Southwest vêm dos
funcionários em geral, e não somente dos executivos da empresa;
 Liberdade de se manter conectado. A comunicação e o compartilhamento de
informações em uma companhia que opera 3,3 mil voos diários é de suma
importância.
Isso tudo gera satisfação nos funcionários, que acabam fazendo um bom atendimento
para o cliente. A pontualidade, segurança e cuidado no transporte de bagagens são qualidades
facilmente associadas à Southwest, que jamais existiriam se os funcionários da empresa não
se sentissem motivados e se esforçassem para alcançar as metas, já que sendo uma companhia
Low Cost a carga horária de trabalho é maior e as equipes são sempre enxutas.
A cultura corporativa da Southwest é sintetizada por Lafuente (2008):

51

1.

Manter uma operação enxuta para detectar os problemas e o mau desempenho com
facilidade;

2.

Compartilhar os lucros a fim de que todos se sintam responsáveis pela saúde
financeira da empresa;

3.

Fazer as coisas simples;

4.

Conservar o espírito empreendedor;

5.

Administrar os bons tempos como se fossem maus;

6.

Transformar o trabalho em uma aventura;

7.

Ajustar-se ao orçamento (destaque nosso);

8.

Buscar permanentemente maneiras de melhorar os processos;

9.

Ser humilde: o sucesso pode ser revertido;

10. Comemorar tudo. A celebração estimula a criatividade, permite transcender a
rotina, eleva a autoestima e cria laços entre as pessoas.
11. A cultura corporativa deve alimentar um espírito livre, guiar a conduta, oferecer
um sentido de identidade, contar a história da companhia e unir a organização.

O item sete, ajustar-se ao orçamento, é um dos mais importantes. Qualquer orçamento
superior a US$ 1 mil passa pelas mãos do presidente executivo, que inovou na compra de
contratos futuros no mercado de ações na década de 90, ao comprar contratos de petróleo com
o preço do combustível congelado até 2012 por US$ 51 o barril – isso tem significado
milhões de dólares em economia por vários anos (LAFUENTE, 2008).
Kotler e Keller (2006) afirmam que a Southwest é uma daquelas empresas em que “o
cliente é o rei”, mesmo que ele pague um preço menor pelo serviço, quando se compara com a
concorrência. Isso ocorre porque “para empresas centradas no cliente, a satisfação de seus
clientes é ao mesmo tempo uma meta e uma ferramenta de marketing” (KOTLER e KELLER,
p.144, 2006). Dessa forma, a Southwest é classificada pelo Índice Norte-Americano de
Satisfação do cliente (ACSI) como uma das empresas líderes na satisfação com o consumidor.
Ser a líder em tarifas de baixo custo, possuir muitos voos e oferecer diversão e prazer
aos funcionários e passageiros. Essas são as estratégias fundamentais da Southwest, segundo
Bailey (2001). Kotler e Keller (p.312, 2006) confirmam a assertiva anterior:
A companhia aérea sediada em Dallas encontrou seu nicho nos voos de curta
distância a preços baixos, com serviço confiável e um saudável senso de humor. A
Southwest consegue manter seus preços baixos oferecendo apenas os serviços de
bordo básicos (nada de refeições ou filmes) e rápida rotatividade nos portões de
embarque e desembarque para manter os aviões no ar. Ela sabia que não poderia se
diferenciar apenas em preço porque as concorrentes poderiam tentar induzir no
mercado suas próprias versões mais baratas. A companhia aérea também se destacou
como uma empresa “divertida”, conhecida pelos comentários bem humorados dos
pilotos e dos membros da tripulação. [...] A Southwest hoje é a sexta maior
companhia aérea dos EUA em receita e mantém a distinção de ser a única com
tarifas baixas a alcançar sucesso de longo prazo.
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Foto 04: Festa de comemoração em evento da Southwest: tudo é motivo para festejar na empresa.
Fonte: http://www.businessweek.com/, 2009.

Johnson e Sullivan (1995), em estudo sobre a Southwest, dão enfoque ao serviço nonstop da companhia, ou seja, voos diretos e sem escala, em detrimento da estratégia hub-andspoke, a mais comum na aviação. Nessa estratégia, as companhias aéreas escolhem
determinada cidade para que seja o centro de distribuição dos seus voos, o que faz com que os
passageiros mudem de avião no aeroporto selecionado como hub, quando estão a caminho de
seus destinos. Isso centraliza os custos em uma única sede. Já no ponto a ponto (outra
designação ao non-stop), os aviões tendem a utilizar aeroportos secundários e o trabalho feito
em terra é realizado com o intuito de que o avião permaneça o menor tempo possível na pista
do aeroporto – isso evita custos. Para conseguir esse êxito, a Southwest utiliza um único tipo
de aeronave, o Boeing 737, o que agiliza o trabalho do pessoal da mecânica.
Desde 1971 até 2008, a Southwest nunca apresentou prejuízos (a exceção foi em 2009,
com a crise financeira internacional, em que o prejuízo anunciado foi de 16 milhões de
dólares – MATERA, 2009). Ano após ano, cresce a uma média de 10% a 15%, gerando altos
retornos aos seus acionistas, além de não possuir nenhum histórico de acidente (LAFUENTE,
2008). Após os atentados de 11 de Setembro, ao qual se seguiu grande crise na aviação
internacional, e na crise financeira de 2009, na Southwest não houve nenhuma demissão.
Kotler e Keller (p.638, 2006) apontam a Southwest Airlines como uma companhia de
inovação contínua e que isso é uma questão de necessidade em uma economia de rápida
mutação e dinâmica, como é a dos EUA. Afirmam que essa companhia se distingue pela
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criação de uma atitude positiva em relação à inovação e à exposição ao risco; que ela torna
rotina o processo de inovação; que pratica o trabalho em equipe e permite que o pessoal
experimente e até falhe. Já em 2002, por exemplo, a Southwest surpreendeu o mercado ao
trocar o bilhete em papel por cartões reutilizáveis da IBM e ainda alguns anos antes, em 1995,
inovou ao ter um site na internet. Lafuente (p.100, 2008) explica como isso tudo é possível:
A Southwest confia nas pessoas e lhes dá a liberdade necessária para exercer sua
liderança por meio de uma cultura que fomenta o respeito, a diversão, a
individualidade, a solidariedade, o conhecimento e as metas compartilhadas. Sua
eficiência é produto de uma coordenação azeitada entre as diferentes áreas do
negócio, algo que só pode ser conquistado em um clima em que prevalecem o bom
humor e as boas relações.

Dessa forma, explica ainda Lafuente (2008), na Southwest desenvolvem-se líderes
solidários e confiáveis, investe-se na liderança dos funcionários que estão em contato direto
com os clientes, contratam-se as pessoas por suas habilidades para se relacionar bem com as
outras, permite-se que se crie uma ponte entre trabalho e família e aceita-se e mantém-se a
flexibilidade nas tarefas e o desempenho é sempre medido.
Talvez o que a concorrência, em todas essas décadas, pouco percebeu é que não basta
copiar a Southwest, mas sim também inovar e adaptar-se ao mercado, algo que a irlandesa
Ryanair conseguiu com a maestria. A norte-americana JetBlue (que pertence ao empresário
brasileiro, radicado nos EUA, David Neeleman, proprietário da brasileira Azul) percebeu isso
e, além de copiar a Southwest, inovou em alguns aspectos em relação à concorrente. Sua frota
é de aviões mais confortáveis que o Boeing da Southwest, o Airbus A320, que tem maior
autonomia de voo, assentos de couro e TV individualizada. Isso está gerando sucesso com o
principal público das companhias Low Cost, o viajante a negócios que, apesar de prezar
sempre pela praticidade, rapidez e pontualidade das companhias de baixo custo, não dispensa
o conforto, quando possível, e a um preço acessível. Hoje a JetBlue, que também inovou na
publicidade, ao ater-se a um estilo mais elegante e menos brincalhão, é a maior rival da
Southwest Airlines.
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2.6 - Ryanair: referência em estratégia Low Cost no mercado europeu
Em reportagem publicada no The New York Times, Negroni (2009) chama atenção
para o desenvolvimento sem precedentes que o varejo a 35 mil pés de altitude tomou em
alguns países. Todas as companhias pesquisadas investem nesse “comércio nas alturas”, a
partir do perfil de seu passageiro. A tradicional American Airlines, por exemplo, além de
vender sanduíches especiais, vende passagens de trens que ligam os aeroportos aos centros
das cidades e planeja em breve ofertar ingressos da Brodway já no avião, quando o destino for
Nova York. Antigamente, nos aviões da American, havia apenas uma revista com um
catálogo em que os produtos só poderiam ser adquiridos em terra. A realidade agora mudou e
os serviços e produtos já podem ser adquiridos e pagos já no avião. Essa realidade teve início
com a Southwest Airlines e ganhou nova dimensão na Europa com a irlandesa Ryanair.
Fundada em 1985, a Ryanair, a partir de 1991, passou a ser comandada pelo executivo
Michael O´Leary e rapidamente se tornou a maior Low Cost no continente europeu. Seus voos
hoje cobrem toda a Europa Na mesma dimensão dos seus lucros e sucesso estão também as
polêmicas. A charge abaixo ilustra um exemplo8:

Ilustração 01: até onde vai a ganância pelo lucro nos voos?
Fonte: http://diretodapista.blogspot.com/2009/11/companhias-aereas-testam-varejo-35-mil.html, 2009.

8

Tradução da charge: No caso de uma perda súbita de pressão da cabine de passageiros, uma máscara de
oxigênio irá cair do compartimento acima de suas cabeças. Por 15 dólares vocês podem ativá-la...
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O humor, nesse caso, quer afirmar que com essa tendência na aviação civil em tudo
ser cobrado à parte, em breve até os itens de segurança não escaparão de alguma forma de
gerar lucros para a companhia, mesmo em uma hipotética situação de risco.
A inovação sempre esteve presente nas ações da Ryanair, como quando divulgou o
plano para em breve fazer rotas de longo alcance (entre continentes), algo quase que inédito
na aviação Low Cost. Segundo Francis (et al, 2007) essa é a estratégia que a Ryanair deve
tomar, tendo em vista as aquisições nos últimos anos. Para tanto, a companhia deve utilizar
uma nova marca para essas operações, sem data ainda prevista. Seus aviões hoje são da
Boeing e recentemente ela anunciou a pretensão de encomendar mais 200 aeronaves até o
final desse ano (MATERA, 2009). O gráfico abaixo mostra o crescimento da companhia, em
milhões de passageiros, de 1995 até 2007:

Gráfico 02: Crescimento, em milhões, dos passageiros transportados pela Ryanair.
Fonte: www.ryanair.com, acesso em 12/12/2009.

Sua estratégia operacional é das mais agressivas. Matera (2009) chama atenção para
quando a Ryanair noticiou que passaria a cobrar pelo uso dos banheiros em seus aviões, tendo
em vista uma necessidade de cortes ainda maiores dos serviços ocasionada com a crise
financeira de 2009. A repercussão foi ainda maior em Julho de 2009, quando a empresa
lançou uma enquete na internet em que perguntava se o passageiro estaria disposto a pagar
ainda menos por uma passagem, mas com a condição de utilizar assentos verticais. A figura
14 ilustra como seriam esses assentos e demonstra a economia de espaço que isso iria gerar
nos aviões da Ryanair, que já são bem compactos (suas poltronas, por exemplo, não são
reclináveis). Dessa forma, mais pessoas poderiam ser transportadas, pelo menos em voos de
até 01 hora de duração, alega a empresa.
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Ilustração 02: imagem da enquete da Ryanair sobre o uso de assentos verticais em parte dos seus aviões em voos
de até 01 hora.
Fonte: http://www.ryanair.com/pt/news/gen-pt-090709, 2009.

Por mais inverossímil que possa parecer a ideia, a Ryanair já estuda essa possibilidade
com a Boeing e órgãos de fiscalização da aviação civil na Europa. Não vai ser nenhuma
surpresa se em breve passageiros estiverem utilizando esse serviço na Europa.
Uma das principais características da Ryanair é a utilização de aeroportos secundários.
Isso garante enormes ganhos para a empresa, que passa a evitar as vultosas taxas
aeroportuárias dos aeroportos de Barcelona, Londres e Milão, por exemplo. Já em cidades
bem próximas a essas, a Ryanair costuma fazer acordos com os aeroportos locais por
melhores taxas e condições, o que faz com que o volume de passageiros aumente bastante.
Isso é de interesse tanto para a companhia aérea como para o aeroporto. Até mesmo na Irlanda
essa estratégia é utilizada, como atesta Doyle (p. 04, 2006):
Passenger air service can contribute positively to economic growth via tourism.
Ireland, which is heavily dependent on air service for tourist visits, has seen its
available tourist destinations increase alongside the numbers of flights available.
40% of inbound passengers at Cork Airport, in southern Ireland, who responded to a
survey said they would not have visited the area in the absence of air service 9.

Nesse caso, uma quantia considerável de pessoas (40%) deixaria de ir até essa
localidade na observância da ausência dos voos diretos até a região. No caso, voos da
Ryanair, já que é essa companhia quem domina o espaço aéreo irlandês. Outra importante
9

Tradução: Serviço de transporte de passageiros pode contribuir de forma positiva para o crescimento
econômico via turismo. Irlanda, que é fortemente dependente do serviço aéreo para a visita de turistas, tem visto
disponível destinos turísticos crescerem lado ao lado do número de voos disponíveis. 40% dos passageiros que
chegam ao aeroporto de Cork, ao sul da Irlanda, que responderam a uma pesquisa, disseram que não teriam
visitado a área na ausência do serviço aéreo.
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característica da Ryanair é a relação de compra e venda com o consumidor, estabelecida com
o site da empresa:

Ilustração 03: site da Ryanair
Fonte: www.ryanair.com, 2009

É pelo site da Ryanair (www.ryanair.com) que o cliente compra as suas passagens, já
que a empresa dispensa os serviços das agências de viagem. O leque de informações
apresentadas é bastante grande, com letreiros que tendem a piscar exageradamente e anúncios
que se contam aos montes; o que dá um aspecto bem popular à homepage. Mas a estratégia é
eficaz. As promoções são sempre enaltecidas. Pode-se acessar a uma gama enorme de
informações sobre os destinos e comprar inúmeros serviços, como o aluguel de carros no
destino e a reserva de hotéis econômicos. Isso tudo em nove idiomas. Há os seguintes menus
no site:
 Aluguel de automóveis baratos
 Hotéis baratos
 Pousadas
 Moradias Ryanair (vilas e residências que hospedam)
 Seguro de viagem
 Transferência entre aeroportos
 Rotas de ski
 Férias em parques de campismo
Tudo pode ser feito de casa pela internet. O turista pode planejar toda uma viagem pelo
site da empresa, através da aquisição de serviços que vão do transporte aéreo ao de
hospedagem. Para tanto, em outra parte do site há uma enorme gama de informações sobre os
destinos que a Ryanair cobre e inúmeros outros serviços.

58

A praticidade é o mote da empresa. Nos voos da Ryanair, por exemplo, as passagens não
são numeradas. Ao embarcar em um avião da empresa, o passageiro não precisa procurar por
alguma numeração de poltrona correspondente ao seu bilhete, já que ela não existe. É chegar e
sentar. Quem entra por último no avião geralmente fica na traseira da aeronave e, quase
sempre, será um dos últimos a desembarcar. Observando tal fato, a Ryanair descobriu mais
uma maneira de lucrar. Ao comprar uma passagem, o consumidor pode pagar um pouco a
mais por um serviço extra, ao dar confirmação à pergunta: “gostaria de ser um dos primeiros
passageiros a embarcar?”. Isso aumenta o valor da passagem em quatro euros e permite ao
passageiro embarcar primeiramente na aeronave e ocupar uma poltrona em “boa” posição no
avião, que irá, mais tarde, lhe permitir desembarcar rapidamente do avião. Como boa parte
dos clientes da Ryanair são de viajantes a negócios, em que o tempo é sempre curto, o serviço
fez sucesso.
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2.8) Gol: inspiração em companhias de baixo custo no Brasil
Fundada em 2001, a Gol é a companhia aérea brasileira que, segundo Constantino de
Oliveira, proprietário da empresa, promoveu a “tropicalização” do modelo Low Cost no
mercado brasileiro. Isso significa que a Gol não só copiou a Southwest Airlines ou a Ryanair,
e sim inovou em adaptar o modelo de gestão de baixo custo da aviação, antes apenas pensado
e implementado em países desenvolvidos, para um país em desenvolvimento, o Brasil. Em
marketing essa técnica de copiar e até mesmo aprimorar estratégias ou práticas dos líderes de
mercado denomina-se benchmark.
Júlio (2005) afirma que a inovação da Gol, quando do seu surgimento, começou ainda
no planejamento estratégico da futura empresa, em que seus líderes ignoraram as previsões
dos analistas do setor aéreo consultados que afirmaram que no Brasil as pessoas não fariam
reservas de passagem pela internet com cartão de crédito, que os passageiros só aceitariam
refeição quente durante o voo e que não aprovariam a ida à fila de embarque sem bilhete.
Essas opiniões se provaram falhas, já que a Gol aplicou tais procedimentos com sucesso,
passando a ser copiada pela concorrência.
Esta empresa aérea surge no Brasil em um momento de crise geral na aviação civil,
tendo em vista os atentados de 11 de Setembro e o desmantelamento contínuo de empresas
como Vasp, Varig e Transbrasil. Mas rapidamente a Gol cresceu e se consolidou no mercado
brasileiro, disputando hoje a liderança com a TAM.
Moreira (2004) aponta as competências essenciais desenvolvidas pela Gol:
 Senso de oportunidade: enquanto alguns analistas viam com desdém a ideia de
investir na aviação no Brasil no ano de 2001, devido a uma grande crise que
atravessava o setor e ainda mais através de um modelo, o do Low Cost, que só havia
dado certo em países desenvolvidos até então, a Gol contratava mão de obra
experiente de companhias como Transbrasil e Vasp, investia na aquisição de aviões
novos da Boeing e apresentava ao mercado uma proposta nova: vender passagens
baratas no Brasil para que pessoas que viajam apenas de ônibus passassem a fazê-lo
em um avião. Essa talvez provenha de uma frase famosa no setor da aviação dita por
Herb Kelleher, presidente da Southwest, sobre sua companhia aérea: “não estamos
competindo com outras empresas aéreas, estamos competindo com o transporte de
superfície”.
 Criatividade: A Gol soube adaptar o modelo Low Cost da aviação para a realidade
brasileira. Enquanto que na Southwest a maioria dos voos é de curta distância e de
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ponto a ponto, na Gol há os multi-hubs10, que diferentemente dos hubs das
companhias convencionais que se localizam em apenas um aeroporto principal,
proporcionam várias cidades como centros de distribuição de escalas e conexões, para
melhor taxa de ocupação dos aviões.
 Uso intenso de tecnologia: aeronaves de última geração que têm custos menores, uso
da internet como meio principal de vendas e investimento constante em tecnologias
da informação – esses são requisitos básicos que a Gol empreende para que custos
sejam minimizados.
 Capacidade de rever paradigmas: A Gol é uma empresa nova e gerida por gente
moderna, afirma Moreira (2004). Dessa forma, ao contrário de outras companhias
tradicionais com um quadro de líderes antigos, a Gol investe sem receios naquilo que
é fundamental na gestão de grandes empresas atreladas à globalização: funcionários
que dominem inglês, novos softwares para a empresa e intensa capacidade de se
reinventar.
 Qualidade e recursos humanos experientes: A companhia aérea possui um
programa de qualidade focado nos seus empregados e que distribui recompensas
financeiras àqueles que atingem as metas. Além disso, muitos dos executivos da
empresa vieram das já combalidas e extintas Vasp e Transbrasil, o que trouxe
experiência para a Gol.
O marketing da Gol se preocupa em estimular o ingresso de novos consumidores em
sua base de clientes e ao mesmo tempo, afirma o proprietário da empresa, Constantino Júnior:
“otimizar ao máximo a receita por assento disponível, buscando uma adequada rentabilidade
em relação ao capital” (OLIVEIRA apud JÚLIO, p. 07, 2005). As promoções da empresa
atendem essas duas necessidades. A Gol ainda recorre à terceirização em muitos serviços, mas
não naqueles em que há um contato direto com o cliente, como no check-in do aeroporto.
Como nos últimos anos no Brasil a demanda por passageiros e voos só fez crescer, as
táticas agressivas de vendas da Gol estimularam a concorrência (leia-se TAM) a agir de
maneira semelhante. O mesmo se deu na entrega de refeições frias aos passageiros.
Inicialmente, a Gol utilizava barrinhas de cereais que mais tarde seriam descartadas por
sanduíches. Hoje ela já cobra em pleno voo pela refeição servida em alguns trechos e pretende
que isso ocorra em todos os voos da companhia. Essa estratégia de passar a cobrar pelos

10

Vide capítulo da Southwest para explicação do conceito de hub.
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alimentos servidos ocorre gradualmente, com o intuito que se observe a reação dos
passageiros e mercado.
Soares (2007) aponta a Gol como um dos casos mais espetaculares do capitalismo
brasileiro nos últimos anos. A pujança econômica dessa empresa pôde ser percebida quando
ela comprou a Varig oficialmente em 2007. A partir dessa operação, entrou em cena um plano
de expansão ainda maior para a Gol, que hoje já faz voos internacionais para a América do
Sul. Sua visão sobre o mercado consumidor é bastante pragmática, como se depreende da
afirmação de Constantino de Oliveira apud Soares (2007):
Existem dois mercados. Aquele de quem prioriza o serviço, o sistema de reserva, o
programa de milhagem, e aquele que prioriza o preço. Existem os dois perfis e nós
queremos ambos. O papel dessa competição é dimensionar o tamanho de cada um.
A Gol tem um plano estratégico, a Varig terá o seu. Se nós percebermos que o
mercado valoriza mais o serviço que a Varig oferece, ela crescerá mais. Se a Gol
conseguir mostrar que tem a preferência do passageiro, será ela a ter seu crescimento
acelerado. Vamos deixar que o mercado decida.

Embora ocorram promoções no mercado praticadas pela Gol e esta empresa adote uma
gestão que privilegie o corte nos custos e economia, muitos especialistas não a classificam
como uma real Low Cost por uma razão simples: o mercado brasileiro, que possui uma
crescente demanda e pequena concorrência na aviação civil, não estimula esta companhia a
ofertar tarifas realmente baratas, quando comparadas ao que outras companhias de baixo custo
praticam na Europa e Estados Unidos. Dessa forma, não é de se espantar que a Gol tenha sido
classificada pela consultoria Economatica como uma das mais rentáveis empresas aéreas do
mundo (MATERA, 2009).
A meta agora na aviação brasileira é conquistar novos clientes. As companhias aéreas
querem que o brasileiro comum e que pertence às classes média ou baixa, passe a viajar em
seus aviões. A Gol, por exemplo, instalou uma loja para vendas no Largo 13 de Maio em São
Paulo, centro popular de comércio na capital paulista. Ali o consumidor poderá fazer parte de
um programa, o Voe Fácil, no qual poderá parcelar uma passagem em até 36 vezes.
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2.9) Comportamento do consumidor: perfil do passageiro aéreo
A aviação no Brasil e exterior atenta para uma série de mudanças e desafios a serem
administrados, que são as exigências de adaptação a um mercado em que o corte de custos
torna-se imperioso, como uma necessidade de sobrevivência. Nesse ambiente, nos últimos
anos, as fusões de grandes companhias foram inúmeras, não somente para se controlar melhor
os custos, mas também para atender às prioridades da demanda, cada vez mais exigente e
menos disposta a pagar caro como antigamente pela passagem, quando viajar em um avião era
sinônimo de conforto, luxo e símbolo máximo de status, principalmente no Brasil. Para
ilustrar de forma extrema esse quadro, Betti e Sverberi (2009) publicaram um artigo com o
sugestivo título de “E ainda chamam isso de evolução”, em que ilustram todo esse contexto
com a seguinte imagem11:

Ilustração 04: a “involução” da aviação; cortar custos para sobreviver.
Fonte: Betti e Sverberi (2009).

Essa é a realidade que o consumidor, aos poucos, passa a se deparar na hora de viajar.
Claro que há exceções, como a companhia aérea Emirates, que é totalmente baseada em
serviços de luxo e, incorporando a cultura superlativa de Dubai, sua cidade de origem,
ambiciona tornar-se a maior companhia aérea do mundo. Isso revela que apesar das
tendências, sendo preponderante hoje a do corte nos custos, o mercado consumidor continua
heterogêneo e os nichos de consumo, que vão do Low Cost ao de luxo, continuarão a existir.
Segundo Betti e Sverberi (2009) a procura por assentos em primeira classe vem
diminuindo muito nos últimos três anos no mundo, sendo que até novembro de 2009 essa
11

Texto presente na figura: “DAS POLTRONAS-CAMA... Enquanto algumas empresas aéreas eliminam a
primeira classe, por ser deficitária... ...À VIAGEM EM PÉ ...outras apelam para medidas radicais para aumentar
o lucro, como a irlandesa Ryanair”.
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queda foi de 14%. Isso indicaria uma tendência no comportamento do consumidor, que estaria
mais racional em relação a gastos que considera supérfluo. Dessa forma, deixa de ser rentável
para as companhias aéreas manterem a primeira classe em seus aviões, em um ciclo em que
de um lado há a necessidade de corte nos custos e do outro uma característica do mercado
consumidor que prefere economia com os gastos no transporte aéreo.
Nos mercados já consolidados da Europa e EUA, a fidelização do cliente na aviação
parece cada vez mais difícil. Em tais locais, a concorrência exacerbada nos céus é uma
constante e o cliente passa agora a comprar sua passagem naquela companhia que oferece
mais cobrando menos, como atesta Betti e Sverberi (2009, p.180), que fazem um panorama
global desse mercado:
Nunca a guerra por passageiros foi tão acirrada. Ela é resultado de um quadro que
começou a se delinear na década de 90, quando o número de empresas não parava de
crescer, até atingir seu ápice em 2004: 1.824 companhias. Naquele ano, a oferta de
assentos subiu 16%, enquanto o aumento de gente a bordo não passou de 1%,
segundo a consultoria OAG Aviation Solutions. Com as fusões e aquisições, o total
de companhias caiu para as atuais 1 760, o que racionalizou um pouco a oferta de
poltronas nos aviões, mas não eliminou sua gigantesca desproporção em relação à
demanda.

Logo, quando se fala da concorrência nos mercados nacionais, de grande relevância
possuem as companhias aéreas de baixo custo. Elas não só se adaptaram à tendência do
viajante de gastar menos com o transporte como estimularam esse aspecto ao mercado de uma
forma geral, o que atingiu a concorrência. “A presença das empresas low cost está forçando as
grandes a levar a ideia do corte de gastos às últimas consequências” afirma Perroni apud Betti
e Sverberi (2009).
Moreira (2004) apresenta uma tabela em que ele divide o consumidor da aviação civil
em três grupos principais e faz uma análise de cada um em relação ao preço e outros fatores.
Segundo o autor, o segmento que tem maior sensibilidade em relação ao preço é aquele que
viaja por motivo de lazer.

Tabela 05: análise das sensibilidades a preço e horário e antecipação da decisão por segmento de consumidor na
aviação civil.
Fonte: Moreira, 2004.
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No Brasil, devido ao duopólio da Gol e TAM, a realidade é diferente daquela dos
EUA e Europa, embora a tendência no corte de custos também tenha sido incorporada ao
mercado nacional. Enquanto as palavras crise e prejuízo vêm dominando as informações
sobre a aviação internacional nos últimos anos, especialmente no ano 2009, Gol e TAM tiram
proveito do domínio que ambas possuem do mercado brasileiro. Matera (2009) relata que
essas duas companhias aéreas foram as mais lucrativas do continente americano até setembro
de 2009, com a TAM apresentando faturamento líquido de US$ 674,115 milhões de dólares e
Gol US$ 267,184 milhões até aquele mês. Enquanto isso, nos EUA, as grandes companhias
registraram perdas que chegam a bilhões.
A quantidade de brasileiros que passou a utilizar o avião como meio de transporte
aumentou muito nos últimos anos. Segundo o Anuário Exame Turismo 2007 – 2008,
publicação que pesquisou e reuniu dados sobre a atividade turística do Brasil, dos 27 estados
que compõem a federação, em 17 deles a porcentagem de utilização do avião como meio de
transporte do turista foi maior do que outras opções, como ônibus e carro. Isso se deu
principalmente no Norte (devido às dificuldades de acesso e distância) e Nordeste. Outros
estados importantes, como São Paulo, além do Distrito Federal, também tiveram mais turistas
utilizando o avião do que o carro ou ônibus.
Porém há ainda um enorme contingente de brasileiros que ainda não tem, mas podem
passar a ter o avião como meio de transporte. Hoje praticamente os voos ficam concentrados
nas capitais dos estados, havendo uma abrangência tímida em direção às cidades interioranas.
Os aeroportos dos grandes centros, como em São Paulo e Brasília, operam no limite, o que
indica a necessidade urgente de novos investimentos em infraestrutura e que o perfil do
passageiro aéreo já não é o mesmo daquele de 10, 20 anos atrás, quando a economia brasileira
não era estável e viajar de avião era coisa para poucos.
O Ministério do Turismo publicou em 2009 o estudo Hábitos de consumo do turismo
do brasileiro, que é o mais recente documento que trata sobre o perfil do turista brasileiro. Os
pesquisadores entrevistaram 2.322 turistas brasileiros entre Junho e Julho de 2009, das classes
sociais A, B, C e D, que foram divididos em dois perfis: clientes atuais (que realizaram algum
tipo de viagem nos últimos dois anos) e clientes potenciais (consumidores que possam vir a
comprar algum serviço turístico nos próximos dois anos, realizando alguma viagem).
Do total de entrevistados, apenas 7,6% não se enquadraram no perfil mencionado
acima, ao afirmarem que não viajaram nos últimos dois anos e nem pretendem fazê-lo. Ou
seja, 92,4 % dos brasileiros (já que a amostragem da pesquisa feita visa a dar uma visão geral
do interesse do brasileiro em relação ao tema, algo semelhante com as pesquisas de intenção
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de voto) são clientes atuais ou potenciais para o setor de turismo – e transporte, logicamente.
O brasileiro realmente gosta (ou pelo menos necessita) viajar.
Daqueles 7,6% dos que não viajaram e nem pretendem, perguntados sobre qual era a
razão de não viajarem e nem pretenderem viajar, 55,7% apontaram “falta de condições
financeiras”. Dessa forma, empresas do setor turístico, como companhias aéreas, que
trabalham focadas no preço, à exemplo das Low Cost, podem fazer com que esses brasileiros
possam ter acesso a esse serviço.
O viajante brasileiro é um consumidor sensível ao preço, apontam os resultados do
trabalho do Ministério do Turismo. “Oferta para que o destino seja no Brasil” foi um item da
pesquisa em que se perguntou se existe alguma coisa que poderia ser ofertada para que o
destino da viagem seja dentro do Brasil, e não no exterior. Foram três as opções votadas em
que o preço tinha relação, como na opção reduzir preços das viagens aéreas, como pode ser
visto na tabela 05:

Tabela 06: Existe alguma coisa que poderia ser ofertada para que seu destino de viagem seja dentro do Brasil?
(Se sim) O quê?
Fonte: Ministério do Turismo, Hábitos de consumo do turismo do brasileiro (2009).

Esses dados mostram que, ao menos para uma parcela da população, a redução do
preço dos bilhetes aéreos poderia sinalizar que o destino que o turista venha a escolher
poderia ser determinado, pelo menos em parte, a partir do preço da passagem aérea.
Feito o questionamento sobre com que antecedência os entrevistados tomam certas
providências para sua viagem, como comprar passagens, descobriu-se que o brasileiro gosta
de se planejar com antecedência. Em São Paulo (capital), a média de dias de planejamento
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antes da viagem, referente aos viajantes do grupo dos clientes atuais, foi de 51,8. Outro dado
importante é o que provém da seguinte pergunta feita aos entrevistados: “Normalmente você
compra pacotes turísticos ou viaja por conta própria fazendo seu próprio roteiro”? 78,3% dos
clientes atuais e 79,1% dos clientes potenciais viajam ou planejam viajar por conta própria,
sem fazer alguma espécie de compra de pacotes turísticos. É um mercado que se adaptaria,
pelo menos na questão da compra, a uma típica companhia Low Cost, em que a relação entre
companhia aérea e cliente é direta, através do uso da internet, sem intermediários.
A tabela 06 detalha de que forma se deu a negociação da última viagem feita nos
últimos dois anos pelo entrevistado (por telefone ou internet, por exemplo). Percebe-se que o
cliente prefere resolver tudo desde casa ou trabalho, com o auxílio apenas de uma conexão à
internet ou uma linha de telefone.

Tabela 07: Independentemente de ter comprado um pacote ou viajado por conta própria, como você
negociou/tratou sua viagem?
Fonte: Ministério do Turismo, Hábitos de consumo do turismo do brasileiro (2009).

Na maioria dos estados do Norte e Nordeste do país é o avião o principal meio de
transporte dos viajantes que vão até esses destinos. No Norte, o acesso é difícil e as distâncias
são enormes. No Nordeste, os turistas vêm principalmente do Sudeste, o que torna a viagem
mais prática se for de avião. Mas em termos gerais, o automóvel ainda é o transporte preferido
pelo brasileiro na hora de viajar, como atesta a tabela 07:
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Tabela 08: Normalmente, que tipo de transporte você mais utiliza para fazer viagens turísticas aqui no Brasil?
Fonte: Ministério do Turismo, Hábitos de consumo do turismo do brasileiro (2009).

Os viajantes estão satisfeitos com a última viagem que fizeram, aponta a pesquisa.
Questionados sobre se havia alguma coisa que marcou negativamente essa viagem, 75%
responderam que “nada” ocorreu de negativo. Apenas 1,7% afirmaram que ocorreram
“problemas com a viagem de avião”, o que sinaliza satisfação dos consumidores em relação
aos serviços das companhias aéreas do país.
A hospedagem e o transporte constituem nos principais gastos realizados pelo viajante
brasileiro. Em média, daquele grupo que realizou pelo menos uma viagem nos últimos dois
anos, o gasto com hospedagem e transporte foi de R$ 1.098,42 reais. Por fim, quem viaja no
Brasil é motivado principalmente por belezas naturais/natureza (33,9% dos entrevistados) ou
por destinos que tenham praia (21,2% dos viajantes).
Conhecer o consumidor brasileiro significa se debruçar em uma gama de informações
e inúmeros dados. As conclusões podem revelar espaço para novos mercados e soluções
capazes de gerar lucros para as empresas.
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PESQUISA DE CAMPO
3.1 – Análise de Resultados
Com o objetivo primordial de conhecer melhor o perfil do passageiro aéreo, aplicou-se
um questionário em que os entrevistados foram escolhidos a partir de uma amostra aleatória
de 100 passageiros que circularam no aeroporto Castro Pinto em João Pessoa, entre os dias 12
e 15 de dezembro de 2009. O questionário (vide o apêndice) versou sobre as seguintes
variáveis:
 Motivação da viagem;
 A razão da utilização do avião como meio de transporte;
 A percepção do consumidor em relação ao preço praticado pela companhia aérea;
 O quanto o preço da passagem influiu na decisão da compra;
 De que forma a passagem foi adquirida;
 A que condições o viajante estaria disposto a se submeter, com o intuito de conseguir
uma passagem aérea extremamente barata.
Dos 100 passageiros entrevistados, 48 eram do sexo masculino e 52 do sexo feminino,
como demonstrado no gráfico 03.

Gráfico 03: Sexo dos entrevistados.
Fonte: Base de 100% dos entrevistados, 2009.

Questionados sobre qual foi o motivo determinante para a viagem, 31% afirmaram
“visitar amigos/família”, e 30% apontaram “Lazer, atividades culturais, esportes ou
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ecoturismo”. 20% ainda viajaram por razões de “Trabalho/negócios”. Quando soma-se
aqueles que embarcaram motivados pela “Praia” (9%) com os de “Lazer, atividades culturais,
esportes ou ecoturismo” obtém-se 39% dos pesquisados. Isso indica um grupo grande e que
possui motivações semelhantes, como o entretenimento.

Gráfico 04: Qual o motivo determinante dessa viagem?
Fonte: Base de 100% dos entrevistados.

Quando questionados sobre qual a principal razão de se utilizar o avião, e não outro
meio de transporte, 43% afirmaram que “Pelo ganho tempo/rapidez”. 19% afirmaram que
fizeram a viagem em um avião “pelo ganho financeiro/economia” que uma companhia aérea
proporciona. Para esse grupo, pelo menos na viagem que realizavam no dia da entrevista,
viajar por uma empresa aérea significa gastar menos do que utilizar o carro ou ônibus, por
exemplo (quando se toma por base viagens de longa distância), e isso foi fundamental na
escolha do avião como o meio de transporte utilizado – verificando-se, assim, um cliente mais
sensível ao preço. Mas para 22% dos passageiros o que importou mesmo foi o “Conforto”,
como o item mais importante e determinante para a escolha do avião. Salienta-se que o
público pesquisado constituiu-se de clientes das companhias Gol e TAM.
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Gráfico 05: Qual foi a principal razão que o/a levou a utilizar o avião, e não outro meio de transporte?
Fonte: Base de 100% dos entrevistados.

Através da questão seguinte, buscou-se verificar a percepção do viajante em relação ao
preço da passagem aérea, se “Promocional, realmente barato”; “normal, nem caro ou barato”;
“abusivo, caro” ou não sabia responder. Para 43% dos entrevistados, o custo do bilhete aéreo
foi barato, enquanto que 12% opinaram que foi caro. Já para 32%, o preço da passagem foi
normal.

Gráfico 06: Para você, o valor pago pela passagem aérea foi?
Fonte: Base de 100% dos entrevistados.
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O que é barato ou caro varia de acordo com a percepção de cada indivíduo, o que nos
leva a concluir que os resultados dessa questão possuem um caráter subjetivo. Entretanto,
como demonstrado na Fundamentação Teórica, em valores absolutos, os preços praticados
pelas companhias aéreas no Brasil possuem valores bem mais dispendiosos para o
consumidor do que na Europa e EUA, quando se comparam as distâncias percorridas – e isso
se deve em especial ao duopólio Gol e TAM do mercado, que desestimula a queda de preços
provenientes de uma concorrência real. Dessa forma, diante do histórico de preços da aviação
civil brasileira, muitas vezes, o consumidor atribui o conceito de barato para uma passagem
aérea que possui, na verdade, um preço de valor muito elevado, quando se cruzam os custos,
lucros e mercado ocupado pelas companhias – não é por acaso que a Gol e a TAM figuram
como as companhias mais lucrativas das Américas em 2009.
Tendo como base somente aquelas 43 pessoas que responderam ao quesito três do
questionário (“para você, o valor pago pela passagem aérea foi”?) que o valor pago pela
passagem aérea foi “Promocional, realmente barato”, perguntou-se se elas ainda fariam a
viagem se o preço da passagem não tivesse sido promocional, barato. Para 65% desse grupo, a
resposta foi “Não”. A passagem de valor promocional, realmente barato é que possibilitou a
viagem – caso contrário não viajariam. Porém para 35%, mesmo que o preço não tivesse sido
promocional, ainda assim viajariam. Logo, quando se analisam todos os entrevistados (base
de dados de 100%), conclui-se que 28% dos viajantes são extremamente sensíveis ao preço da
passagem aérea, que é capaz de determinar ou não se o viajante irá ou não visitar um
determinado destino.

Gráfico 07: Se o preço da passagem não tivesse sido promocional, ainda assim você teria feito essa viagem de
avião?
Fonte: Base de 43% dos entrevistados (somente os que marcaram letra A da questão terceira).
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Procurou-se saber de que forma o entrevistado adquiriu a passagem aérea. Em
companhias Low Cost da Europa e EUA, praticamente a única maneira de se realizar a
compra é pela internet. O objetivo dessa questão foi o de verificar essa tendência entre os
passageiros brasileiros. Descobriu-se que 25% dos entrevistados adquiriram a passagem pela
“Internet”. O mesmo percentual (25%) foi o daqueles que o fizeram por “Agência de
turismo”. A forma preferida, entretanto, por 32% dos viajantes foi a compra feita “No balcão
do aeroporto/loja da companhia aérea”. 2% usaram milhas e 13% adquiriram a passagem por
meio do trabalho (“Oferta da empresa em que trabalho”). A prevalência pela compra direta
com a companhia aérea, através principalmente de uma loja da companhia aérea, deve-se a
uma estratégia do consumidor para conseguir melhores tarifas, ao se livrar das taxas de
comissões que são embutidas no valor final da passagem ao comprá-la por uma agência de
turismo. Essas taxas também são evitadas ao se comprar pela internet, mas essa opção não
prevaleceu. Quando se soma agência de turismo com loja da companhia aérea obtém-se
quase 60% dos consumidores, o que indica um comportamento por parte do viajante ainda de
resistência em relação à internet, principal mecanismo de venda das companhias de baixo
custo.

Gráfico 08: Você adquiriu sua passagem aérea de que forma?
Fonte: Base de 100% dos entrevistados.

Por fim, o entrevistado poderia escolher, entre uma série de alternativas, aquela(s) em
que estaria disposto a se submeter com o objetivo de obter uma passagem mais barata. Todos
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os itens são medidas e ações já aplicadas ou que estão em estudo para serem implementadas,
em companhias europeias de baixo custo, que as utilizam como forma de cortarem custos e,
dessa forma, por a venda passagens mais baratas.

Gráfico 09: Para adquirir uma passagem extremamente mais barata do que as comumente praticadas no mercado,
você estaria disposto a?
Fonte: Base de 100% dos entrevistados.

A alternativa com maior número de escolha foi “Adquirir a passagem apenas pela
internet” com 71%. Com a popularização do acesso à internet no Brasil, mais pessoas a tem
usado como recurso para utilização de atividades rotineiras, como a da compra. Isso se
aproxima muito no que ocorre nos EUA e Europa. Em tais mercados, o único meio de venda
das companhias Low Cost é a internet.
Com 53% e 38%, as alternativas “Não ter um bilhete com assento numerado” e
“Viajar em poltronas não reclináveis e/ou mais estreitas”, respectivamente, demonstram que
muitos brasileiros possuem a flexibilidade em relação ao pouco conforto que as companhias
Low Cost oferecem.
“Ter que pagar por bebidas e refeições a bordo que queira consumir” é uma forte
tendência na aviação que visa à simplificação dos serviços ofertados, em que mesmo algumas
companhias que não cobram pelas refeições já passam a servir apenas pequenos lanches. Esse
item teve um peso de 48% entre as alternativas da pesquisa, demonstrando que o consumidor
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brasileiro já está adaptado a essa realidade. É comum, por exemplo, observar em salas de
embarque e aeronaves os passageiros portando a sua própria refeição e bebida. O mesmo
ocorre na Europa, onde muitos passageiros evitam comprar a refeição vendida a bordo ao
levar o seu próprio lanche na bagagem de mão.
Observou-se, no momento de aplicação dos questionários, que muitos passageiros
desconhecem que, ao comprar uma passagem aérea, eles têm o direito à remarcação. “Perder
o direito à remarcação de passagem” (29% de escolha) é uma característica essencial às
companhias Low Cost, uma vez que essas operam com voos quase sempre lotados e a
remarcação de passagem implicaria em transtornos operacionais às companhias de baixo
custo, que teriam que providenciar a alocação de passageiros no sistema de reservas, podendo
perder assentos.
“Ter que pagar uma taxa pelo despacho de qualquer bagagem, exceto a bagagem de
mão”, “Pagar pelo uso do banheiro no avião” e “A viajar em pé” foram as opções que tiveram
maior resistência por parte dos pesquisados, com índices de 14%, 10% e 6%, respectivamente.
É compreensível esse resultado, tendo em vista que os dois últimos itens, por exemplo, ainda
estão em planos de serem adotados na Europa e se desconhece ainda a efetividade deles no
mercado. Mesmo assim, alguns passageiros estão dispostos a pagar pelo uso do banheiro ou a
viajarem em pé, caso consigam passagens de valores baixos – isso reforça a afirmação de que
existe no Brasil um segmento de mercado com potencial de crescimento para consumidores
sensíveis ao preço.
“Não estou disposto a adquirir uma passagem sob essas condições” foi uma opção
escolhida por 18% dos entrevistados, que automaticamente não poderiam marcar nenhum
outro item. São pessoas que priorizam o luxo e o conforto ao preço cobrado pela companhia.
Sendo menos sensíveis ao preço e mais à qualidade do serviço prestado, são hoje uma minoria
no mercado, embora ainda constituam um segmento relevante para a aviação regular – basta
olharmos os resultados financeiros e de crescimento da Emirates para comprovarmos isso.
Quando se despreza esse grupo, concluí-se que, de maneira geral, 82% dos passageiros
estariam dispostos a perder algum direito comum na aviação para conseguirem comprar uma
passagem mais barata.
Dessa forma, a estratégia Low Cost, Low Fare deixa de ser uma mera especulação para
tornar-se uma real possibilidade para o mercado brasileiro, o que se reforça com o surgimento
de outras companhias, como a Azul, e a tendência de crescimento da WebJet, por exemplo.
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CONCLUSÃO

A aviação civil exerce um papel fundamental para a globalização e relacionamento
entre os países. Suas inovações são capazes de revolucionar diferentes campos de pesquisa,
que vão da engenharia ao marketing, sendo ainda um fator primordial para o desenvolvimento
de atividades como o turismo.
Sobre o preço baixo, este é apontado como uma estratégia de alto risco para aquelas
empresas que o tem como principal estratagema de mercado. Entretanto as empresas Low
Cost da aviação, ao prestarem valor aos serviços oferecidos – e não apenas um baixo preço,
demonstram que é possível focar o mercado a partir de preços competitivos e, ainda assim,
prestar um serviço de boa qualidade e figurar entre as empresas líderes.
O modelo Low Cost já possui uma presença extremamente forte nos mercados dos
EUA e Europa, o que sinaliza não apenas uma tendência, mas a comprovação de que em
ambientes de economia estável, mercado consumidor amplo, forte concorrência e boa
infraestrutura haverá sempre uma demanda certa. Esses dois últimos fatores, entretanto, são o
que faltam para que o Brasil veja surgirem grandes companhias aéreas de baixo custo no seu
território.
Apesar de existir uma espécie de receituário para a operacionalização de uma
companhia Low Cost, apenas aquelas que realmente inovaram e prestaram serviços com
qualidade superior é que se firmaram no mercado, caso da Ryanair e Southwest Airlines, por
exemplo. Mesmo no Brasil houve tentativas, caso da BRA, mas o único caso real de sucesso é
o da Gol. Especial atenção deve ser dada para as estratégias da Azul, que mesmo sendo ainda
pequena, já está estimulando a concorrência em alguns trechos, inovando nos destinos e
publicidade e é gerida pelo mesmo proprietário de uma importante Low Cost americana, a
JetBlue.
As estatísticas indicam que o Brasil possui uma demanda crescente de passageiros
prontos para embarcarem em algum avião. Outros dados confirmam que o viajante agora não
está mais disposto a pagar altos valores pelo transporte e é capaz de abrir mão de certos
direitos, ou privilégios, confortos e regalias, com o intuito de comprar uma passagem aérea
mais barata. Isso foi demonstrado com a pesquisa de campo feita para esta monografia.
Dessa forma, a necessidade que a aviação civil passa em cortar os custos em muitos
países, devido às margens de lucros cada vez mais apertadas, demonstra que a estratégia Low
Cost é um ponto de referência para as companhias e é uma estratégia que se adéqua
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perfeitamente aos anseios dos consumidores de voos regulares domésticos: comodidade,
praticidade, rapidez e baixo custo.
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APÊNDICE
Questionário aplicado no aeroporto Castro Pinto a 100 viajantes, configurando uma amostra aleatória:

Universidade Federal da Paraíba – Curso de Turismo
Questionário
Sexo: ( ) Masculino

( ) Feminino

1 – Qual o motivo determinante dessa viagem?
( ) Trabalho / negócios.
( ) Lazer, atividades culturais, esportes ou ecoturismo.
( ) Praia
( ) Visitar amigos / família.
( ) Tratamento médico / de saúde.
( ) Outro motivo:____________________

2 – Qual foi a principal razão que o/a levou a utilizar o avião, e não outro meio de transporte?
( ) Pelo ganho tempo/rapidez.
( ) Pelo ganho financeiro/economia.
( ) Foi escolha da empresa em que trabalho.
( ) Conforto.
( ) Outra razão: ____________________

3 – Para você, o valor pago pela passagem aérea foi:
A - ( ) promocional, realmente barato.
B - ( ) normal, nem caro ou barato.
C - ( ) abusivo, caro.
D - ( ) Não tenho ideia.

3.1 – (Somente para quem marcou a letra A da questão anterior). Se o preço da passagem
não tivesse sido promocional, ainda assim você teria feito essa viagem de avião?
( ) Sim

( ) Não
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4 – Você adquiriu sua passagem aérea de que forma?
( ) Pela internet.
( ) Por agência de turismo.
( ) No balcão de aeroporto / loja da companhia aérea.
( ) Usei milhas.
( ) Oferta da empresa em que trabalho.
( ) Outros ____________________

5 – Para adquirir uma passagem extremamente mais barata do que as comumente praticadas
no mercado, você estaria disposto a:
Marque a(s) alternativa(s) de sua escolha:

( ) Perder o direito à remarcação de passagem.
( ) Viajar em poltronas não reclináveis e/ou mais estreitas.
( ) Ter que pagar uma taxa pelo despacho de qualquer bagagem, exceto a bagagem de mão.
( ) Ter que pagar por bebidas e refeições a bordo que queira consumir.
( ) Adquirir a passagem apenas pela internet.
( ) Pagar pelo uso do banheiro no avião.
( ) Não ter um bilhete com assento numerado.
( ) A viajar em pé, como demonstrado na figura ao lado:
( ) Não estou disposto a adquirir uma passagem sob essas condições

Agradecemos a colaboração.
Esta pesquisa servirá de base para trabalho de conclusão de curso de graduação, tendo finalidade
acadêmica.
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ANEXO
 Se por um lado as companhias aéreas, como medida para aumentar os lucros,
aumentam ao limite possível o número de poltronas na aeronave, deixando-as cada vez
mais estreitas, muitos consumidores não estão adaptados a essa tendência. A
obesidade já é considerada uma epidemia nos EUA, e muitos passageiros sofrem na
hora de viajar em um avião. O jornal inglês Telegraph publicou em seu site uma foto
feita por um comissário de bordo em um voo da American Airlines em que um
passageiro obeso teve que viajar em posição nada confortável. Nesses casos, o ideal
era que ele ocupasse duas poltronas ou que a aeronave dispusesse de algum assento
especial.

Foto 05:Obeso em avião da American Airlines – o conforto mínimo ainda se faz necessário.
Fonte: www.telegraph.co.uk, acesso em 05/01/2010
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 Enquanto as companhias cortam os custos cada vez mais e oferecem serviços de
menos, algumas empresas apostam no conforto para atrair o cliente, como nessa
publicidade da United Airlines em que se lê: “nem todo mundo que voa precisa dormir
em posição desconfortável”.

Ilustração 05: Publicidade que prega o conforto presente na United Airlines.
Fonte:Jornal do Comércio, 2009.

