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A QUESTÃO DA ACESSIBILIDADE NO SETOR AÉREO BRASILEIRO:  

Um ensaio teórico à luz das dificuldades inerentes à prestação de serviços 

 

RESUMO 

 
O setor de transporte aéreo brasileiro é uma ferramenta que vai além da contribuição econômica para 

o país, mais do que isso, trata-se de um expoente responsável pela integração social, com grande papel na 

promoção da acessibilidade e autonomia dos consumidores especiais. Dentro dessa realidade, a acessibilidade se 

apresenta como forte indicador das deficiências de prestação de serviços do setor, e mais do que isso, ressalta as 

dificuldades enfrentadas pelo setor para proporcionar um serviço igualitário para todos os consumidores. À luz 

do exposto, o trabalho tem como objetivo analisar a questão da acessibilidade dos serviços aéreos frente às 

dificuldades inerentes à prestação de serviços. Metodologicamente, procedeu-se a uma revisão da literatura, 

tendo como base conceitual o marketing de serviços, o processo de qualidade dos serviços e as dificuldades 

inerentes a eles (intangibilidade, inseparabilidade, perecibilidade e variabilidade). Em um segundo momento, foi 

discutido o setor aéreo brasileiro, levantando o panorama atual do setor e apresentando seus aspectos negativos. 

Posteriormente a questão da acessibilidade nos transportes aéreos do país foram discutidas, relacionando-a às 

dificuldades inerentes à prestação de serviços, verificando as semelhanças de fatores críticos e as que 

diferenciam o serviço prestado aos consumidores especiais dos demais, assim como as mudanças já propostas de 

melhoria no setor aéreo e os pontos ainda necessitados de revisões e desenvolvimento.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, vive-se em um contexto de imperativo de serviços, que se caracteriza 

pela predominância desse setor na economia nacional e mundial, tanto no número de 

empregos e empresas, quanto no montante de faturamento e representatividade no PIB 

(WORLD BANK DATA, 2011). Também, os serviços representam o ponto forte e de maior 

participação na própria cultura da modernidade, sendo considerados indispensáveis à vida 

cotidiana (LOVELOCK; WRIGHT, 2006). 

Nesse sentido, os serviços devem ser concebidos como diferenciais competitivos, 

ancorando-se no contato e interação das organizações com o consumidor. É de senso comum 

que a competitividade impulsiona o mercado, fomenta inovações e melhorias, bem como 

possibilita a sobrevivência da empresa: se uma empresa não é competitiva, estará fadada ao 

fracasso (DIAS, 2003). Como agravante, têm-se o excesso de informação e a multiplicidade 

de opções oferecidas aos consumidores, que se tornam mais criteriosos no julgamento do que 

lhes é oferecido, dificultando a criação de ofertas realmente competitivas (HOFFMAN; 

BATESON; IKEDA; CAMPOMAR, 2010). Além disso, os consumidores não compram 

simplesmente serviços, mas sim os benefícios que eles lhes oferecem (GRÖNROOS, 2000). 

Entretanto, apesar do contexto de indispensabilidade do marketing de serviços, ainda 

existe a ideia arcaica de muitas organizações de ignorar a sua importância, menosprezando o 

potencial de competitividade e de diferenciação da prestação de serviços (LOVELOCK E 

WRIGHT, 2006). Como resultado, têm-se o os problemas com o atendimento prestado, a falta 

de comunicação entre clientes e provedores e, principalmente, a perda da qualidade do serviço 

ofertado, com as consequentes insatisfações e reclamações dos consumidores (HOFFMAN; 

BATESON; IKEDA; CAMPOMAR, 2010). 

Essas consequências são uma problemática evidente nos serviços aéreos, que 

baseiam sua prestação de serviços justamente na interação entre funcionários e passageiros, ao 

longo das diversas etapas de seu consumo (check-in, embarque, voo e desembarque). Dessa 

forma, o nível do atendimento se torna responsável pela qualidade do serviço aéreo, não 

havendo muitas vezes indícios tangíveis que possam reforçar qualquer outra percepção 

(HOFFMAN; BATESON; IKEDA; CAMPOMAR, 2010). Com isso, elementos intangíveis 



associados à prestação dos serviços aéreos se tornam mais impactantes na percepção de 

qualidade dos consumidores, como recepção, cortesia, cumprimento de prazos e horários, 

segurança, conforto, entre outros.  

Entre os pontos impactantes na percepção dos consumidores está a acessibilidade, 

que na aviação brasileira não recebe a devida atenção, sendo foco de reclamações e 

problemáticas principalmente no momento da prestação de serviços. As aeronaves, assim 

como os aeroportos e o pessoal de contato não são ainda adequadamente adaptados e prontos 

para desenvolver um serviço bem direcionado e acessível aos consumidores com algum tipo 

de necessidade especial, conhecidos como consumidores especiais.  

 À luz do exposto, o trabalho tem como objetivo analisar a questão da acessibilidade 

dos serviços aéreos frente às dificuldades inerentes à prestação de serviços. 

Metodologicamente, procedeu-se a uma revisão da literatura, tendo como base conceitual o 

marketing de serviços, o processo de qualidade dos serviços e as dificuldades inerentes a eles 

(intangibilidade, inseparabilidade, perecibilidade e variabilidade). Em um segundo momento, 

foi discutido o setor aéreo brasileiro, levantando o panorama atual do setor e apresentando 

seus aspectos negativos, mais especificamente, a questão da acessibilidade. Com isso, espera-

se que não só a problemática da prestação dos serviços aéreos seja levantada, mas também 

que se evidencie como essa problemática é ainda mais evidente quando analisada a questão de 

acessibilidade do setor. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 MARKETING DE SERVIÇOS 

 

Os serviços podem ser definidos como ações ou esforços desempenhados, sempre 

referentes à ligação com seus consumidores (HOFFMAN; BATESON; IKEDA; 

CAMPOMAR, 2010).  Isto é, os serviços se baseiam na interação e contato entre os 

prestadores de serviços – aqueles que os produzem e realizam – e o consumidor – aquele que 

o consome, que atua também como um coprodutor, já que influencia no resultado da 

prestação de serviço. Dessa forma, o processo e a natureza da prestação de serviços são 

caracteristicamente diferentes dos bens, demandando estudos e métodos próprios para serem 

bem desenvolvidos e se tornarem competitivos (GRÖNROOS, 2000). 

Dentro desse contexto, o marketing de serviços tem como objetivo a evolução e 

constante melhoria dos serviços nas empresas, ou seja, de um modo simplificado, a função do 

marketing é conquistar e manter clientes (LEVITT, 1975). Assim, tem-se como principal foco 

desenvolver serviços adequados: bem administrados, lucrativos e que agreguem valor ou 

benefícios aos clientes (LOVELOCK; WRIGHT, 2006). Para tanto, deve-se considerar as 

principais características dos serviços (intangibilidade, inseparabilidade, perecibilidade e 

variabilidade), atentando para as dificuldades inerentes à prestação de serviços (HOFFMAN; 

BATESON; IKEDA; CAMPOMAR, 2010).  

A seguir, cada uma dessas características é discutida junto às limitações que impõem 

à prestação de serviços e às possíveis estratégias para administrá-las. 

 

2.1.1 Intangibilidade 

 

A intangibilidade é apontada como a mais importante característica dos serviços, 

diferenciando-se essencialmente dos bens, tangíveis, palpáveis e físicos (GRÖNROOS, 

2000). Os serviços são abstratos, não podem ser tocados ou apropriados, manifestam-se 

apenas pela experiência do cliente, tendo seu valor alocado apenas no trabalho ou 

desempenho em si (LOVELOCK; WRIGHT, 2006). Em relação à intangibilidade, é 



interessante pontuar que nenhuma empresa comercializa exclusivamente bens tangíveis ou 

serviços intangíveis. No primeiro caso, sempre há a necessidade de serviços de apoio, como 

atendimento, comercialização e entrega, enquanto que no segundo caso sempre estão 

presentes indícios tangíveis, como uniforme dos funcionários e ambiente de atendimento da 

empresa, com a disposição de móveis e sinalizações. 

Por serem intangíveis, os serviços não podem ser padronizados nem protegidos da 

concorrência (BEBKO, 2000). Também se torna mais difícil apresentar os benefícios dos 

serviços e determinar seus preços. O cliente, em geral, julga a qualidade do serviço baseado 

no preço que paga por ele: quanto mais caro, maior serão a expectativa e a exigência do 

consumidor serviços (HOFFMAN; BATESON; IKEDA; CAMPOMAR, 2010). 

Principalmente, devido à intangibilidade, os serviços não podem ser armazenados, ou seja, 

não se pode produzir em massa para posterior venda, nem ofertar futuramente serviços que 

“sobraram” ou não foram consumidos em uma ocasião anterior (BEBKO, 2000). 

A principal estratégia de gerenciamento da intangibilidade refere-se aos indícios 

tangíveis dos serviços, evidências físicas encontradas em sua prestação, como o ambiente da 

empresa, uniforme dos funcionários, limpeza do espaço, disposição dos móveis, entre outros 

(GRONROOS, 2000). Esses indícios, além de ajudarem a deixar a experiência de serviços 

menos abstrata, têm grande influência na primeira impressão do público e na formação da 

imagem da empresa (BEBKO, 2000). Também, deve-se trabalhar para construir uma imagem 

empresarial sólida, baseada em bom atendimento e credibilidade perante os stakeholders. 

Quanto mais bem conceituada é uma organização, menor a percepção negativa ou sensação de 

risco do consumidor ao escolhê-la serviços (HOFFMAN; BATESON; IKEDA; 

CAMPOMAR, 2010). Comunicações centradas em pessoas de influência (como celebridades) 

ou fontes pessoais também são importantes, pois são consideradas mais sinceras e confiáveis 

pelos consumidores. 

 

2.1.2 Inseparabilidade 

 

A inseparabilidade diz respeito à simultaneidade da produção e consumo dos 

serviços, ou seja, ao mesmo tempo em que o prestador realiza o serviço, o cliente o está 

consumindo (ZEITHAML; BITNER, 2003). Como resultado, têm-se limitações como a 

obrigatória ligação física entre atendente e cliente, a participação do consumidor no processo 

de prestação, a integração e influência de outros clientes no processo e a conseqüente 

dificuldade de se produzir em larga escala serviços (HOFFMAN; BATESON; IKEDA; 

CAMPOMAR, 2010).  

Para administrar a inseparabilidade, pode-se adotar como estratégia a seleção e 

constante treinamento das pessoas que trabalham na prestação de serviços nas organizações. 

Além de selecionar pessoas capacitadas, a organização deve ter em mente o constante 

treinamento do funcionário. Para tanto, torna-se imprescindível a valorização do público 

interno da organização, já que o pessoal de contato se caracteriza pela imagem da empresa, 

assim como representa a essência da prestação do serviço (LOVELOCK; WRIGHT, 2006). É 

no incidente crítico (momento da interação entre clientes e provedores) que se consegue 

conquistar consumidores, e se provar a qualidade do serviço ofertado serviços (HOFFMAN; 

BATESON; IKEDA; CAMPOMAR, 2010). Outra estratégia é o gerenciamento dos clientes, a 

fim de não só agilizar o atendimento, mas também personalizá-lo à vontade do consumidor 

(ZEITHAML; BITNER, 2003). Além disso, evitar que haja interações desnecessárias ou 

cenas desagradáveis em público (como uma discussão em uma fila de atendimento, por 

exemplo) evita possíveis interferências no julgamento da qualidade do serviço pelo 

consumidor.  

 



2.1.3Perecibilidade 

 

A perecibilidade se refere ao caráter extinguível dos serviços, ou seja, à 

impossibilidade deles serem estocados para um consumo futuro (SANTOS, CAMPOMAR E 

TOLEDO, 2010). Como principal conseqüência, dificulta-se um gerenciamento adequado da 

oferta-demanda, já que a oferta tem restrições: não se pode produzir em massa, estocando 

para posterior venda, nem reaproveitar serviços não consumidos antes, ofertando-o 

futuramente (ZEITHAML; BITNER, 2003). 

Uma estratégia para contrapor essa implicação dos serviços, buscando constantemente 

um equilíbrio entre oferta e demanda, é a fixação criativa de preços: ofertar opções 

diferenciadas a preços específicos (ZEITHAML; BITNER, 2003). É o caso de oferecer preços 

promocionais para atendimentos fora do período de pico, diminuindo os períodos sem 

movimento e desafogando aqueles mais concorridos. Também, podem-se proporcionar 

sistemas de reservas para diminuir a flutuação de demanda, conseguindo uma garantia prévia 

de que a demanda realmente ocorrerá (SANTOS, CAMPOMAR E TOLEDO, 2010). Uma 

maior participação do cliente também pode ser incentivada, no intuito de diminuir o esforço e 

tempo gasto pelo prestador de serviços, como é o caso dos restaurantes self-services. 

 

2.1.4 Variabilidade 

 

A variabilidade, ou heterogeneidade, se caracteriza pela dependência dos serviços no 

emprego de mão-de-obra humana, ou seja, como os serviços são produzidos por pessoas, 

inerentemente voláteis, eles estão sempre sujeitos a variações (GRÖNROOS, 2000). Mais do 

que isso, o processo de prestação de serviços está intimamente atrelado ao profissional que 

realizará esse serviço, sua capacidade e habilidades, bem como possíveis variações 

psicológicas e de humor (HOFFMAN; BATESON; IKEDA; CAMPOMAR, 2010). De acordo 

com Grönroos (2000), a variabilidade cria um dos maiores problemas da prestação e 

gerenciamento de serviços, que é a tentativa de se conseguir uma qualidade uniforme do 

trabalho produzido. Assim, tem-se a dificuldade de padronização na prestação de serviços, 

agravada pelo também difícil controle de qualidade.  

Como tentativa de solucionar isso, muitas empresas diferenciam dois tipos de 

gerenciamento de serviços: o customizado e o padronizado (ZEIHMAN; BITNER, 2003; 

HOFFMAN; BATESON; IKEDA; CAMPOMAR, 2010). O serviço customizado se apóia no 

valor do diferencial de cada atendimento e de cada processo, trabalhando para criar um 

trabalho único e feito sob medida para as vontades de cada cliente. O benefício dessa 

estratégia é que cada serviço será feito exatamente do modo que o cliente deseja, além de 

também contribuir para o aumento da margem de lucro da empresa, já que esses serviços 

geralmente são mais caros do que os padronizados. Por outro lado, o ponto negativo é que 

esse tipo de serviço demanda mais tempo do prestador de serviço, dificultando ainda mais o 

gerenciamento da oferta-demanda. A padronização, por sua vez, objetiva reduzir a 

variabilidade dos serviços, criando um método rígido de atendimento e do processo de 

prestação de serviço em si. A grande vantagem dessa estratégia é a redução dos custos da 

organização, contribuindo também para a conquista de um serviço mais uniforme. Entretanto, 

essa estratégia pode distanciar a empresa dos gostos e necessidades individuais de cada 

cliente, o que, em última instância, pode desestimular o consumo. 

 

2.2 QUALIDADE DE SERVIÇOS E SATISFAÇÃO 

  

Para se desenvolver um marketing de serviços eficiente é de extrema importância que 

se conheça o mercado e o público que irá fazer uso das prestações de serviço. Saber o que os 



consumidores realmente procuram e, mais importante, como o processo de avaliação deles 

acontece é vital para se criar uma qualidade dos serviços ofertados, contribuindo para garantir 

a satisfação dos clientes (LOVELOCK; WRIGHT, 2006).  

Segundo Las Casas (2009), a qualidade de um serviço está ligada diretamente à 

satisfação do consumidor em relação a ele: a qualidade só pode ser comprovada quando se 

alcança a satisfação do cliente. O problema é que o consumidor tem sua própria percepção 

sobre o atendimento que recebeu, o que estabelece uma relação muito complexa entre esses 

dois constructos (GRÖNROOS, 2000). Isto é, a qualidade pode ser concebida a partir da 

diferença entre as expectativas iniciais do cliente em relação a um determinado serviço antes 

de efetivar seu consumo (serviço esperado) e a experiência de fato vivenciada em seu 

consumo, com suas impressões sobre o que realmente foi entregue (serviço percebido) 

(LOVELOCK; WRIGHT, 2006). Dessa forma, caso a percepção final do consumidor 

satisfaça sua expectativa inicial, ou seja, caso o serviço prestado tenha sido no mínimo 

compatível com o que o cliente esperava, afirma-se que a satisfação do consumidor foi obtida. 

O contrário também é verdadeiro, isto é, caso a percepção final seja inferior às expectativas 

iniciais do consumidor, infere-se que a satisfação não foi conquistada, deixando o 

consumidor, portanto, insatisfeito com o serviço prestado. Dessa forma, pode-se observar que 

a satisfação é geralmente concebida de forma específica, por transação, segundo as 

expectativas iniciais do consumidor a cada encontro (HOFFMAN; BATESON; IKEDA; 

CAMPOMAR, 2010). 

A qualidade, por sua vez, se refere à performance geral da organização, caracterizada 

como de longo prazo e acumulativa, isto é, diz respeito a uma atitude do cliente construída ao 

longo do tempo em relação à empresa e/ou serviço prestado (LOVELOCK; WRIGHT, 2006). 

Nesse sentido, a qualidade de um serviço se baseia basicamente na percepção geral do 

mercado em relação às prestações realizadas pela organização, ou seja, a qualidade de um 

serviço é construída por meio de um conjunto compartilhado de opiniões pessoais e/ou 

grupais de consumidores usuários de tais serviços. Dentre as opiniões declaradas, são 

recorrentes a expressão dos interesses iniciais desses consumidores e, mais importante, a 

análise de como os serviços conseguiram sanar suas necessidades, cumprindo ou não com sua 

expectativa inicial. 

 Com isto posto, pode-se inferir que a satisfação atualiza nos clientes suas percepções 

da qualidade do serviço, na medida em que os clientes percebem a qualidade tendo como base 

suas próprias expectativas iniciais e comparando-as de acordo com cada encontro adicional. 

Como consequência da satisfação do consumidor, há, concomitantemente, a confirmação da 

qualidade do serviço recebida, ancorada na opinião do usuário (LOVELOCK; WRIGHT, 

2006). 

Como consequência, as insatisfações dos clientes em relação aos serviços recebidos 

geralmente decorrem de falhas associadas ao processo de prestação de serviço, decorrente da 

grande quantidade de fatores que influenciam no seu resultado e que, em muitos casos, não 

estão sob o controle direto das organizações (WONG, 2004). Conforme apontam Johnston e 

Michel (2008), os erros são características inevitáveis de todo o esforço humano e, como 

conseqüência, também do processo de prestação e entrega de serviços. Para solucionar as 

incertezas e instabilidades da qualidade e da satisfação nos serviços, procura-se desenvolver 

modelos gerenciais corretos e focar num forte marketing de serviços (GRÖNROOS, 2000).  

Nesse sentido, Las Casas (2009) afirma que o primeiro passo para se alcançar a 

qualidade nos serviços é saber administrar as expectativas dos clientes. Fazer propagandas 

falsas, mostrar situações que não existirão no real momento de prestação são péssimos meios, 

que aumentam a expectativa a inicial do consumidor, principalmente em torno de algo que a 

organização sabidamente não conseguirá cumprir. Sendo assim, as promessas feitas devem 

estar de acordo com a realidade do serviço ofertado, evitando que os consumidores criem 



expectativas erradas e facilitando que os objetivos iniciais do consumidor sejam atingidos 

(LAS CASAS, 2009).  

Outro passo se refere ao pessoal de frente da organização: a empresa deve manter uma 

política de treinamento e remuneração adequada de seus funcionários, além de uma cultura 

interna que envolva e motive seu quadro interno (ZEITHAML; BITNER, 2003). Empresas 

que trabalham em um marketing de serviço interno e externo e utilizam modelos que 

emoldurem uma oferta com a qualidade esperada pelas pessoas facilitam para que a qualidade 

dos serviços seja garantida (LAS CASAS, 2009).   

Mais importante, para garantir a qualidade e satisfação do consumidor, o foco das 

organizaçõesdeve estar voltado em como os clientes recebem os serviços e em todo o 

processo dessa prestação (HOFFMAN; BATESON; IKEDA; CAMPOMAR, 2010). Esse foco 

não somente contribui para que consumidores fiquem mais satisfeitos, mas, como 

consequência, também torna as empresas muito mais competitivas (LAS CASAS, 2009).  

 

2.3 SETOR AÉREO BRASILEIRO 

 

2.3.1 História e Panorama Atual da Aviação no país 

 A aviação teve início no Brasil em 1911, com o voo do aviador Edmonde Planchut, 

que fora mecânico de Santos Dumont em Paris, quando também foi fundado o primeiro 

aeródromo do país (FAJER, 2009). Entretanto a aviação comercial começou apenas no ano de 

1927, com a Condor Syndikat, a primeira empresa aérea transportadora de passageiros 

(FAJER, 2009). Também em 1927, surge a primeira linha aérea regular no país, a Linha da 

Lagoa, que transportava passageiros de Porto Alegre, Rio Grande e Pelotas (PORTAL 

BRASIL, 2012).   

 Em seu princípio, a aviação possuía índices de segurança e desenvolvimento muito 

baixos, já que as próprias aeronaves estavam em processo de criação e melhoramento, assim 

como os profissionais da área (SINDICATO NACIONAL DOS AERONAUTAS, 2012). 

Pontos como segurança de voo e questões trabalhistas dos pilotos, comissários e mecânicos de 

voo foram ganhando espaço, principalmente na década de 1930, conforme a própria aviação 

foi amadurecendo (SINDICATO DOS AERONAUTAS, 2012). Os avanços tecnológicos e de 

engenharia aeronáutica foram aprimorando a aviação, criando aeronaves mais potentes e 

resistentes, promovendo assim um desenvolvimento considerável para o setor (FAJER, 2009).    

No ano de 1931 foi criado o Departamento de Aeronáutica Civil (DAC), que deu 

origem ao começo da liberação das verbas necessárias para as obras aeronáuticas civis do 

governo brasileiro (PORTAL MEIO AÉREO, 2012). A partir disso, a organização da aviação 

brasileira foi se fortalecendo, foram criados os sindicatos dos profissionais do ar e também 

surgiram tecnologias que facilitaram o melhor funcionamento dos equipamentos aéreos 

(SINDICATO DOS AERONAUTAS, 2012). Isso ajudou o transporte aéreo do Brasil a atingir 

altos níveis de regularidade e de segurança, consolidando tanto as relações inter-regionais do 

país como a comunicação e integração internacional (FAJER, 2009).  

 Entre os anos de 2003 e 2008, o mercado aéreo do país apresentou um alto 

crescimento, com taxas superiores às dos mercados internacionais, o que preconizou níveis de 

desenvolvimento ainda maiores, devido à sólida base do setor e capacidade de expansão tanto 

da malha aérea quando da infraestrutura aeroportuária (PORTAL BANCO NACIONAL DO 

DESENVOLVIMENTO, 2012). Outro fator impulsionador do setor foi o aumento da 

demanda desses serviços, que passaram a ser visados também pelas classes econômicas mais 

baixas do país, resultando em um crescimento de 16% entre os anos de 2010 e 2011 

(PORTAL ANAC, 2012). Como resultado, também o faturamento do setor é otimista, o que 

alavanca a economia do segmento e valoriza seu crescimento geral (BOLETIM DE 

DESEMPENHO ECONÔMICO DO TURISMO, 2011). 



Como resultado, segundo estudos feitos pelo Núcleo de Economia do Turismo do 

Centro de Excelência em Turismo (PORTAL CET, 2011), o setor aéreo foi o mais dinâmico 

de toda a economia do país, no período entre 1999 e 2008. A aviação apresentou crescimento 

médio de 2,5% por trimestre, respondendo por 0,34% do Produto Interno Bruto do país e 

11,84% do Produto Interno Bruto específico do setor de turismo (PORTAL CET, 2011).  

Apesar de se tratar de um mercado altamente competitivo, o setor aéreo apresenta 

também grande concentração, com duas empresas (Companhias Gol e TAM) representando 

quase 85% do número total de passageiros transportados em 2009 (PORTAL BANCO 

NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO, 2012). Além disso, a situação das companhias do 

Brasil se apresenta de modo mais sólido e saudável em comparação às empresas 

internacionais (PORTAL BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO, 2012). Isso 

fica explícito ao comparar a projeção do percentual de crescimento de receita entre os anos de 

2008 e 2011, na qual as principais representantes brasileiras (Gol e TAM) se figuram nas 

terceira e quinta posições do ranking mundial, respectivamente, conforme ilustrado abaixo 

(PORTAL BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO, 2012). 

 

Ilustração 1: Comparação Receitas Companhias Aéreas Brasileiras e Internacionais

 
 

FONTE: BNDES, 2012. 

 

 Ainda que o panorama para o mercado aéreo brasileiro seja otimista, apontam-se 

muitas mudanças necessárias para que o país consiga alcançar as perspectivas de expansão, 

tanto na capacidade quanto na qualidade (PORTAL BANCO NACIONAL DO 

DESENVOLVIMENTO, 2012). Uma evidência disso é a busca do atingimento de duzentos 

milhões de passageiros por ano, esperada até o ano de 2030, mas, para que seja concretizada, 

deve estar ancorada na construção de novos aeroportos ou na expansão da capacidade dos já 

existentes (PORTAL BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO, 2012). Alguns 

desses principais entraves serão discutidos no tópico abaixo. 

 

2.3.2 Aspectos Negativos do Setor Aéreo Brasileiro 

 

 Apesar do otimista panorama do setor aéreo brasileiro, encontram-se, ainda, muitos 

entraves à expansão da capacidade e qualidade do mercado.  

Primeiro, existe uma perceptível má administração do setor,caracterizada por uma 

gestão constantemente inerte e até mesmo corrupta, o que acarreta em uma infraestrutura 



desorganizada, superlotada e antiga (SOUBRE, 2010). Além disso, o excesso de burocracia 

torna o setor rígido e demasiado hierárquico, dificultando o funcionamento do mercado como 

um todo. Seja pelo desincentivo aos investimentos privados, já que investir no setor se torna 

não atrativo tanto pela demora quanto pela dificuldade burocrática de se iniciar qualquer ação, 

ou pela falta de orçamento público, o setor aéreo sofre com insuficiência de investimentos, 

aquém das necessidades do mercado (SOUBRE, 2010).   

 As consequências disso podem ser vistas e sentidas pelos profissionais da área e pelos 

consumidores: elas se refletem nos aeroportos velhos e pequenos; pátios congestionados e 

menores do que o ideal, pistas danificadas e infraestrutura precária e saturada em relação à 

demanda (SOUBRE, 2010; PORTAL BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO, 

2012). Outras evidências são, por exemplo, a grande falta de estacionamentos, de pontos de 

check-in, de assentos e salas de embarque, além dos constantes cancelamentos dos voos e 

problemáticas com bagagens, o que leva ao atraso e recuo do setor em relação às exigências 

do mercado internacional (SOUBRE, 2010).   

Além disso, foram registradas no ano de 2011 reclamações referentes à má 

administração da INFRAERO (PORTAL BRASIL, 2012). Entre os problemas ressaltados, 

pode-se citar a visível diferença de crescimento entre a demanda no setor aéreo e a capacidade 

de administração e atendimento, gerando uma grave saturação dos aeroportos; a má 

infraestrutura de seus aeroportos, que possuem pistas e pátios pequenos e ineficientes para o 

funcionamento diário das aeronaves, e a necessidade urgente de mais investimentos 

(projeções de triplicar os investimentos da empresa atualmente, chegando a cerca de 2 bilhões 

de reais ao ano) para melhor desenvolver o setor antes dos grandes eventos internacionais 

(PORTAL BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO, 2012).    

Apesar de haver uma irrefutável aplicação de recursos na modernização, melhoria e 

manutenção da infraestrutura aérea (no ano de 2009, por exemplo, foram investidos 425 

milhões de reais no setor), essas injeções financeiras não são suficientes para elevar o setor 

brasileiro ao restante do mercado aéreo mundial (SOUBRE, 2010). Estes problemas se 

agravam com o comprometimento do país em sediar grandes eventos internacionais, como os 

Jogos Olímpicos de 2014 e a Copa do Mundo de 2016, o que além de aumentar a pressão 

sobre a infraestrutura, coloca o país no centro das avaliações e expectativas do mundo 

(PORTAL BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO, 2012).  
Dentro desse cenário aéreo problemático, apresenta-se também o grande déficit de 

atenção das companhias aéreas brasileiras em relação à acessibilidade (PORTAL DIREITO A 

ACESSIBILIDADE, 2012). O transporte aéreo brasileiro não oferece apoio considerável à 

população deficiente: não existe material adequado para atendê-las e o pessoal de contato não 

é preparado corretamente para tratar passageiros que necessitam de atendimento e tratamento 

especiais (PORTAL DIREITO A ACESSIBILIDADE, 2012).   

 

3 O PROBLEMA DA ACESSIBILIDADE NO SETOR AÉREO BRASILEIRO 

   

Com uma população que já soma quase 25 milhões de brasileiros, as pessoas 

portadoras de necessidades especiais clamam por seus direitos (PORTAL DIREITO A 

ACESSIBILIDADE, 2012). Prover acessibilidade é dar acesso aos espaços às pessoas que 

apresentam qualquer tipo de limitação, permanente ou passageira, devendo ser esse acesso 

seguro e com autonomia (CASTRO, 2010).  

 Existe um esforço atual do governo em elaborar medidas que acabem com a exclusão 

dos brasileiros deficientes, aplicando leis que exigem a padronização de atendimento a esse 

público, além de regimes de monitoramento das empresas e locais públicos, garantindo o 

cumprimento das obrigações e a acessibilidade dos locais (PORTAL DIREITO A 

ACESSIBILIDADE, 2012). Apesar disso, a acessibilidade no Brasil ainda é muito primária: 



não só faltam projetos e ações que favoreçam os deficientes, mas também não há no país uma 

cultura de inclusão (PORTAL DIREITO A ACESSIBILIDADE, 2012).  

Não existem setores de transporte realmente adaptados às necessidades das pessoas 

portadoras de necessidades especiais, e a aviação também não foge à regra. A falta de avisos 

ou equipamentos que facilitem o embarque e desembarque, a escassez de áreas reservadas 

com características ajustadas a essas pessoas e o déficit no treinamento e capacitação do 

pessoal de atendimento são exemplos disso.  

Atualmente, Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC se encontra em processo de 

discussão e reformulação das normas referentes à acessibilidade (PORTAL ANAC, 2012). A 

principal ideia é garantir um serviço que faça com que os consumidores especiais desfrutem 

das viagens da mesma forma que os outros passageiros. Para isso, as mudanças são referentes, 

entre outras coisas, ao processo envolvido antes do voo, com os necessários procedimentos de 

check-in, balcão de atendimento, salão de espera, etc., além do embarque e desembarque, e o 

atendimento durante o voo em si (PORTAL ANAC, 2012).   

Dentre as modificações propostas, ressalta-se a obrigação do operador aeroportuário 

em disponibilizar equipamentos e processos para o embarque e desembarque dos deficientes, 

como pontes, rampas ou cadeiras específicas (PORTAL ANAC, 2012). Mas, ao contrário do 

que ditam essas normas, nota-se um claro descomprometimento das companhias aéreas em 

tornar a utilização do transporte pelas pessoas deficientes mais cômodo e satisfatório 

(PORTAL DIREITO A ACESSIBILIDADE, 2012). Um exemplo disso é a lei que exige que 

todo aeroporto ofereça veículos apropriados que facilitem o embarque das pessoas deficientes 

(PORTAL DEFICIENTE CIENTE, 2010). Por exemplo, apenas 10 entre os 67 aeroportos em 

atuação no país possuem plataformas elevatórias (ambulift), equipamento que serve como 

elevador para facilitar o embarque e o desembarque dos passageiros cadeirantes (PORTAL 

DEFICIENTE CIENTE, 2010).  

Além disso, discute-se também sobre a criação de novos benefícios aos passageiros 

com necessidades especiais, como a aplicação de no mínimo 80% de desconto para os 

assentos necessários para os equipamentos médicos e para a passagem do acompanhante, e 

também para o excesso de bagagens também com equipamentos médicos necessários 

(PORTAL ANAC, 2012). Na conformação das aeronaves propõe-se que seja obrigatória a 

modificação dos assentos dos corredores, colocando braços móveis para facilitar a 

acomodação do passageiro (PORTAL ANAC, 2012).  

No quesito atendimento a bordo, atualmente as companhias não oferecem 

profissionais realmente capacitados para lidar com situações específicas dos passageiros 

deficientes (PORTAL ANAC, 2012). Em relação aos serviços prestados em terra para os 

passageiros deficientes, é recorrente uma costumeira improvisação, não havendo nem 

equipamentos seguros e necessários para o atendimento correto, nem uma prestação de 

serviço adequada acondição desse tipo de cliente (PORTAL DEFICIENTE CIENTE, 2010). 

Como consequência, esses consumidores são submetidos a situações muitas vezes 

desagradáveis, como, por exemplo, quando os cadeirantes precisam ser carregados por algum 

funcionário para embarcar na aeronave. Para reverter essa situação, as normas estabelecem a 

obrigatoriedade de funcionários responsáveis e aptos a atender e solucionar as situações e 

necessidades desses consumidores. Todos os relacionados com o atendimento e as provisões 

necessárias a esse tipo de atendimento devem ser fiscalizados e muito bem treinados, 

mantendo-se um acompanhamento e controle constantes e criando-se um controle de 

qualidade até agora inexistente para este tipo de público (PORTAL ANAC, 2012).  

As especificações das normas da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC- não 

focam apenas nas companhias aéreas, mas também nesses próprios usuários do transporte, 

conhecidos como “consumidores especiais” (PORTAL ANAC, 2012). Entre as exigências 

postas a esses consumidores especiais, há a obrigação do aviso prévio de utilização do 



serviço, que deve ser emitido com pelo menos 72 horas de antecedência, no qual se deve 

especificar quais as necessidades demandadas (PORTAL DEFICIENTE CIENTE, 2010).  

As medidas propostas visam uma melhoria do setor aéreo para todas as facetas do 

mercado, para que todos os passageiros, sem exceção ou segregação alguma, possam usufruir 

dos serviços adquiridos (PORTAL ANAC, 2012). As propostas tentam alcançar o 

desenvolvimento necessário para a assistência dos consumidores especiais, que 

progressivamente representam e participam ativamente da sociedade brasileira. Como 

poderoso instrumento de evolução econômica e de integração social, o transporte aéreo tem 

por obrigação eliminar todas as suas deficiências em relação à acessibilidade e ao adequado 

atendimento aos consumidores especiais (CASTRO, 2010).    

 

3.1 A acessibilidade à luz das dificuldades inerentes aos serviços 

  

Tendo como base o referencial teórico adotado, discutir-se-á a questão da 

acessibilidade no mercado aéreo frente às dificuldades inerentes aos serviços. 

Em relação à inseparabilidade, que limita o único momento de real interação entre 

cliente e prestador de serviço ao incidente crítico, no caso de um passageiro deficiente, que 

necessita de atenção e cuidados próprios, esse momento é ainda mais importante na avaliação 

da qualidade do serviço prestado. Isso acontece porque, tendo em vista a questão da 

acessibilidade, a companhia aérea não somente precisa considerar os impasses naturais de 

qualquer prestação de serviço (discutidos anteriormente), como também superar barreiras que 

potencializam essas dificuldades.  

Essas barreiras surgem da própria condição física e mental dos passageiros especiais. 

Considerando que a locomoção, a comodidade e a comunicação nos serviços são sensíveis e 

complexas para qualquer cliente, para os consumidores especiais, dotados naturalmente de 

deficiências motoras e/ou de comunicação, requer-se a adoção de linguagem e equipamentos 

próprios. Assim, o atendimento se torna mais crítico e suas dificuldades mais resaltadas. Além 

disso, há o esforço para que o ambiente e o atendimento sejam adaptados, já que muitos dos 

consumidores especiais não conseguem ter a mesma autonomia que os demais consumidores.  

Outro ponto da inseparabilidade é o surgimento de possíveis situações inconvenientes 

consequentes ao atendimento prestado aos consumidores especiais. Esses consumidores 

precisam de profissionais capacitados para lidarem com suas necessidades e solucionarem 

situações particulares de sua realidade que por ventura surjam. Entre essas situações especiais 

se aplica o embarque e desembarque desses passageiros, que deve ser feito com a maior 

qualidade possível e utilizando os equipamentos especializados (como os ambulifts); sua 

locomoção e autonomia dentro das aeronaves e nos aeroportos, tornando a viagem confortável 

e adaptada às suas necessidades, entre outros exemplos. 

Referente à intangibilidade, essa dificuldade se evidencia ainda mais na questão da 

acessibilidade. Por refletir o ambiente e as demais evidências físicas do serviço, se mal 

gerenciada pelas empresas aéreas, a intangibilidade afeta diretamente os consumidores 

especiais. Adaptações nas sinalizações são necessárias, como, por exemplo, no caso dos 

deficientes visuais, que precisam de uma sinalização especial no chão. Outra exigência são 

ambientes adaptados, que facilitem a movimentação e comportem os equipamentos especiais, 

tanto nos aeroportos como nas aeronaves (como rampas, poltronas com braços móveis e 

banheiros adaptados).  

A variabilidade afeta a questão da acessibilidade dos consumidores especiais pelo fato 

de que muitas vezes as estratégias (tanto padronizadas como customizadas) de atendimento 

das companhias aéreas e dos aeroportos em geral não oferecem soluções específicas para suas 

peculiaridades. No caso de serviços padronizados, não há um atendimento com padrões 

diretamente focados para os consumidores especiais, com profissionais realmente capacitados 



para se comunicar e atender esse público. Mesmo nos serviços customizados, nota-se que a 

adaptação a esse público é ainda muito rudimentar, muitas vezes utilizando planos de 

contingência ao invés de um prévio planejamento do atendimento.  

Por fim, a perecibilidade afeta os consumidores especiais pelo fato de que muitas 

vezes os aeroportos e as companhias não oferecem uma estratégia de precificação voltada 

especificamente a esse público. A acessibilidade nesse ponto nasceria da existência de planos 

e reservas que facilitassem a utilização do transporte por esses consumidores, oferecendo 

soluções que estimulassem o custo-benefício do serviço. Esses consumidores poderiam se 

beneficiar, por exemplo, de incentivos financeiros (descontos ou promoções) em assentos 

extras para seus acompanhantes, maiores espaços ou maior capacidade de bagagem para 

transportar os equipamentos especiais, entre outros fatores pertinentes às suas necessidades 

específicas. 

A fim de melhor explicitar a discussão traçada, elaborou-se um quadro resumo 

(Quadro 1) com as principais consequências gerais e especiais (referentes à acessibilidade) 

para cada dificuldade inerente à gestão dos serviços: intangibilidade, inseparabilidade, 

variabilidade e perecibilidade. 

 

Quadro 1: Quadro Síntese Consequências Gerais e Específicas (Acessibilidade) 
DIFICULDADES Geral Acessibilidade 

Variabilidade Volatilidade e inconstância dos serviços; 

Qualidade vinculada ao profissional que presta o 

atendimento 

Falta de capacitação dos profissionais; 

Falta de preparação prévia 

 

Intangibilidade Abstrato, manifesta-se na experiência do 

atendimento 

Ambientes e evidências físicas não 

adaptadas às necessidades específicas 

Inseparabilidade Produção e consumo simultâneos, ligação física 

entre atendente e consumidor 

Planos de contingência e 

improvisação no atendimento 

Perecibilidade Difícil gerenciamento oferta-demanda, caráter 

extinguível 

Falta de estratégias de precificação e 

de incentivos financeiros específicos 

Fonte: Elaboração própria. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O setor de transporte aéreo brasileiro é uma ferramenta que vai além da contribuição 

econômica para o país, mais do que isso, trata-se de um expoente responsável pela integração 

social, com grande papel na promoção da acessibilidade e autonomia dos consumidores 

especiais (CASTRO, 2010). Dentro dessa realidade, a acessibilidade se apresenta como forte 

indicador das deficiências de prestação de serviços do setor, e mais do que isso, a questão da 

acessibilidade ressalta as dificuldades enfrentadas pelo setor para proporcionar um serviço 

igualitário para todos os consumidores, deixando a desejar um adequado atendimento aos 

consumidores especiais (CASTRO, 2010).  

Os serviços prestados pelo transporte aéreo apresentam problemas e características 

próprias, além das já conhecidas dificuldades inerentes aos serviços (intangibilidade, 

variabilidade, perecibilidade e inseparabilidade). A questão da acessibilidade nos serviços 

aéreos pode ser entendida, de forma genérica, como uma falta de adaptação geral das 

companhias aéreas do país. Isso se reflete no não oferecimento dos equipamentos necessários 

para a locomoção e o tratamento adequado para os consumidores especiais, tanto em terra 

como em voo; na falta de preparo prévio, tanto da administração e conformidade dos 

aeroportos em relação à acessibilidade, como do pessoal de atendimento das companhias, que 

não são capacitados nem preparados para o atendimento e comunicação com os consumidores 

especiais. Mais do que isso, a visível improvisação e utilização de planos de contingência no 

atendimento ofertado pelas companhias e aeroportos causa desconforto e evidencia a 

precariedade de acessibilidade no transporte aéreo do país.  



Dentre as necessidades de mudança em relação aos consumidores especiais, demanda-

se mais do um ajustamento da prestação de serviços pelas empresas aéreas do país. É 

necessário que haja também uma superação da concepção desses consumidores como parte 

minoritária da população total consumidora. Nesta perspectiva, é justamente a concepção de 

pertencerem a um grupo minoritário que faz com que haja um grande déficit de estímulos para 

o consumo, isso se mostra um grande equivoco, pois somente no Brasil a população de 

deficientes chega a cerca de 14% do total populacional do país, tendo a capacidade de 

representar uma forte parcela de consumo (CASTRO, 2010). Essa visão de minoria gera a 

falta de atenção a este grupo de cidadãos e a falta de fiscalização do setor em relação às 

medidas de acessibilidade, desestimulando-os muitas vezes a se tornarem consumidores 

ativos, o que acaba por levar estes consumidores a realmente serem minoria na utilização do 

transporte aéreo. Este círculo vicioso é gerado justamente pelo setor aéreo subestimar o poder 

de consumo destes clientes e assim as empresas não investem na conquista e na utilização 

constante por parte deles neste tipo de transporte (entre as medidas de estímulo estão os 

métodos e adaptações para uma melhor acessibilidade) o que acaba gerando o desinteresse 

desses consumidores, reiniciando o ciclo vicioso.   

Embora haja muito a se fazer para melhorar e adaptar o setor aéreo para a aceitação e 

maior participação dos consumidores especiais, já se esta criando ações e modificações legais 

para alcançar este intento. A ANAC trabalha na potencialização de uma prestação de serviços 

igualitária e acessível, atuando com leis e regras de conformação dos aeroportos e aeronaves 

para recepcionar os deficientes da melhor forma possível. O esforço tanto governamental 

(ANAC) como privado (INFRAERO e companhias aéreas) de elaboração de medidas que 

desenvolvam a acessibilidade visa a ideia de que quanto mais adaptado for o ambiente, mais 

cômodo e prazeroso for o atendimento ofertado e mais capacitados com as necessidades 

específicas dos consumidores especiais estiverem os prestadores de serviço, mais acessível 

será o setor aéreo, e mais fortemente contribuirá com a promoção social dos deficientes e da 

acessibilidade no país.     
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