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RESUMO 

 

A presente investigação tem por objeto o estudo e a análise das condições emergentes do setor 

aéreo nacional, visando, sobretudo, o desenvolvimento de produtos e/ou serviços auxiliares que 

possam incrementar as receitas dessas empresas. Para tanto, a pesquisa traça como estratégia 

metodológica a revisão da literatura sobre o assunto, abordando autores e instituições 

referenciais nas perspectivas atuais, assim como instrumentos ligados à pesquisa descritiva. 

Nesse âmbito, desenvolveram-se duas pesquisas diferentes e complementares: uma 

relacionada à percepção dos usuários corporativos dos serviços de empresas aéreas e outra 

pesquisa quantitativa que prospectou o perfil dos interessados e os serviços e/ou produtos que 

teriam maior valoração pelos clientes, gerando assim renda extra para companhia aérea. Ao 

final, alicerçado pelos conceitos e pelas pesquisas exploratórias, este estudo sugere um modelo 

de definição e implantação de novos produtos e serviços complementares que permitam a 

captação de receitas adicionais. 
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1. RESUMO EXECUTIVO 

 

Nos últimos 30 anos, uma forte expansão do tráfego aéreo internacional 

tem ocorrido. Esse fenômeno é resultante de contextos sociais e econômicos 

geridos especialmente por transações globalizadas. Essa nova realidade exige 

das empresas novos modos de desenvolvimento, inovadores modelos de 

negócios, maior fluidez e formas mais rápidas e racionais de atendimento às 

demandas dos clientes. Considerando essa lógica, as companhias aéreas 

adquirem grande importância na atual dinâmica financeira de seus países-sede, 

particularmente no Brasil, as companhias aéreas têm auxiliado na integração 

territorial e no fluxo de negócios entre as regiões do país (inclui-se aqui a aliança 

com o setor turístico).    

Sob as diferentes perspectivas, o setor de transporte aéreo brasileiro pode 

ser abordado (desde sua relação com a indústria aeronáutica, à mobilidade de 

passageiros e/ou cargas, ou ainda, as recentes preocupações com a 

infraestrutura aeroportuária). Com relação à mobilidade dos passageiros e/ou 

cargas, o setor aéreo nacional tem sofrido pressões com a abertura do mercado 

e a concorrência com empresas internacionais, simultaneamente, o nível de 

exigência dos usuários encontra-se numa curva ascendente. Não tem bastado, 

o oferecimento de passagens. Torna-se cada vez mais necessária a antecipação 

dos desejos dos clientes. Nesse ponto, tem sido relevante ações de marketing 

que cumpram a tarefa de proporcionar novos serviços e/ou produtos 

relacionados à experiência do deslocamento desses passageiros.  

Nesse sentido, a presente pesquisa, tomou como tema central a 

discussão sobre serviços adicionais que possam ser oferecidos aos clientes e 

que, ao mesmo tempo, possam gerar rendas secundárias às empresas aéreas, 

ou seja, o estudo dedicou-se à análise sobre as potencialidades dos serviços 

complementares no transporte aéreo. Aqui emerge a questão do estudo: quais 

os serviços e/o produtos seriam potencialmente aceitos pelos usuários 

brasileiros? No intuito de respondê-la o objetivo geral deste projeto consistiu em 

elaborar um estudo de atratividade para produtos e serviços que possam ser 

comercializados pelas empresas aéreas brasileiras como forma de promover o 

incremento de receita. Para as possíveis respostas, buscaram-se referenciais 



7 
 

teóricos, através de abordagens de autores clássicos que tratam sobre o 

marketing e suas ferramentas, bem como autores e investigações atuais que 

lidam especificamente com as questões que envolvem o setor aéreo e suas 

relações com os clientes. Ao mesmo tempo, desenvolveu-se uma pesquisa 

qualitativa e outra quantitativa com 202 respondentes via internet com o objetivo 

de discutir o perfil dos consumidores interessados em viagens no Brasil e quais 

suas expectativas no tocante ao oferecimento de serviços e/ou produtos. Assim, 

foi possível mapear quais serviços e/ou produtos teriam mais ou menos 

aceitação frente ao público brasileiro. 

Sendo assim, o estudo está estruturado nos seguintes capítulos:  

No capítulo 2 Bases conceituais, abordou-se os conceitos relacionados 

ao marketing, a inovação e seus reflexos na geração e de novos negócios e, 

dentro desta seara, o desenvolvimento de subprodutos como alternativa ao 

crescimento da receita nas empresas atuais. Além desses primeiros tópicos 

sobre o tema da pesquisa, tem-se a pontuação de estudos de viabilidade 

econômica e técnica para o oferecimento destes produtos e serviços auxiliares.  

Numa etapa seguinte, capitulo 3, tem-se como foco a Metodologia da 

pesquisa. Nessa parte, efetua-se a revisão das teorias e propostas de autores 

que se dedicam ao marketing, à inovação e à viabilidade econômica.  

Na sequência o capitulo 4, efetivando-se um Levantamento e análise 

(setor aéreo e produtos e/ou serviços auxiliares). Esse capítulo é integrado 

pelo mapeamento do setor aéreo no mundo, pela prática do setor no contexto 

brasileiro e por análises sobre as realidades organizações – dentro deste 

escopo, têm-se como mote comparativo as receitas auxiliares no setor hoteleiro 

(algo similar ao setor aéreo), as novas tecnologias aplicadas ao desenvolvimento 

de produtos e serviços complementares e pontuações sobre estudos dedicados 

à percepção dos clientes frente ao oferecimento desses serviços e/ou produtos 

adicionais. Como fechamento dessa parte, apresentam-se os resultados da 

pesquisa quantitativa. 

No capítulo 5, denominado Desenvolvimento: proposta de solução, a 

partir dos conceitos e do contexto do setor aéreo discutidos nos capítulos 

anteriores, sugere-se um modelo para novos produtos e serviços 

complementares. Nesse modelo, a viabilidade desses serviços e/ou produtos 

(inclui-se aqui as questões técnicas, operacionais e estratégicas) torna-se 



8 
 

elemento central para a mensuração dos novos serviços e/ou produtos. No 

exercício, tem-se ainda a recomendação de um plano de implementação do 

serviço considerado mais atrativo. 

Por último, em Considerações finais, retomam-se as preocupações que 

moveram a pesquisa, assim como os principais conceitos envolvidos na 

constituição do setor aéreo nacional e internacional. Percebe-se, então, que os 

fatores que, de modo direto, estimulam a concorrência e, sobretudo, a criação 

de receitas auxiliares para a companhias aéreas. Note-se que a partir desta 

reflexão, acrescida pelos resultados das pesquisas com os potenciais públicos 

dos serviços auxiliares, criam-se as condições necessárias para o 

desenvolvimento de um modelo de abordagem que pode ser aplicado para a 

implementação de novos produtos e serviços complementares.  
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2. BASES CONCEITUAIS 

 

2.1. O marketing e sua influência nas vendas 

 

Hoje, a sobrevivência e o crescimento das empresas estão diretamente 

ligados ao seu esforço para atingir e manter uma vantagem competitiva no 

ambiente em que atuam, ofertando ao mercado algo que supere seus 

concorrentes – nesse contexto competitivo e mundial, o marketing adquire 

importância crucial porque é um dos elos mais fortes entre as empresas e o 

mercado. Torna-se, então, relevante aqui dedicarmos atenção aos seus 

conceitos, especialmente aos seus instrumentais que possam acrescer na 

eficácia das ofertas de produtos e serviços, bem como sua aceitação entre os 

consumidores.  

Sendo assim, observa-se um dos conceitos mais tradicionais da literatura 

sobre o assunto. De acordo com Philip Kotler (2000, p. 30), define-se marketing 

como: 

(...) processo social pelo qual pessoas ou grupos de pessoas obtêm 
aquilo de que necessitam e o que desejam com a criação, oferta e livre 
negociação de produtos e serviços de valor com outros. 

Já a definição dada pela American Marketing Association (2019) aponta 

que: 

(...) é o processo de planejamento e execução da concepção, da 
definição de preço, da promoção, da distribuição de ideias, produtos e 
serviços, organizações e eventos para criar trocas que irão satisfazer 
os objetivos das pessoas e empresas. 

E, por sua vez, em seus estudos, Ana Fonseca Reis (2003, p. 4) coloca 

que: 

Marketing é a defesa de um melhor relacionamento entre quem oferece 
uma proposta e quem a recebe, através do profundo entendimento das 
necessidades, aspirações e valores de um consumidor e do que a 
empresa, em seu mercado, com suas potencialidades e limitações, 
pode oferecer para suprir estas necessidades e aspirações. 

Pela força de suas definições percebe-se que o marketing, além de uma 

filosofia de ação empresarial e uma disciplina de estudo é, também, um conjunto 

de técnicas e instrumentos voltados para a facilitação e concretização de trocas 

de bens, serviços e valores. A evolução histórica do marketing (do início de sua 
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prática como processo gerencial no âmbito das empresas até a sua conceituação 

mais recente) passou por intenso debate. Sob esse aspecto, o marketing tem 

sido concebido segundo uma multiplicidade de interpretações: filosofia de ação 

empresarial, disciplina voltada para o estudo dos mecanismos de troca, processo 

gerencial e até mesmo como estratégia empresarial. 

Na abordagem tradicional do marketing tem-se que o gerenciamento dos 

elementos chaves dos mix de marketing está dentro de um contexto funcional. 

Segundo Kotler e Armstrong (1993, p. 81), mix de marketing é o grupo de 

variáveis controláveis que a empresa utiliza para produzir a resposta que deseja 

no mercado alvo. O mix de marketing consistiria em ações empregadas pelas 

empresas que poderiam realizar para direcionar a demanda para seu produto 

e/ou serviço. Essas ações podem ser reunidas em quatro grupos de variáveis 

(produto, preço, praça e promoção).  

Assim, o marketing busca um número cada vez maior de clientes para 

obter maior participação no mercado. O êxito de suas estratégias é calculado 

pela categoria do produto. Essas estratégias podem ser organizadas por um 

departamento, razoavelmente independente de outras atividades da 

organização, como por exemplo, o departamento de marketing (KOTLER; 

ARMSTRONG, 1993). 

Note-se que há uma percepção muito séria de que a comunicação mais 

preciosa por parte da empresa é uma compreensão fundamental do consumidor 

e do que o motiva a consumir (no fundo, o pensamento adjacente às ações é: 

como vender mais?). Voltados a essa tarefa, os profissionais de marketing 

desenvolvem a capacidade de criar, manter, proteger e aperfeiçoar o 

relacionamento empresa-consumidor. Leve-se em consideração ainda que na 

atual sociedade, o consumidor é exposto diariamente a milhares de mensagens 

publicitárias. Quanto mais mensagens ele recebe, mais seletivo ele fica. 

Segundo Ries e Trout (1999, p. 2-18), para a obtenção do sucesso nesta 

sociedade a empresa deve certificar-se que criou uma posição única na mente 

do consumidor. Estudos recentes destacam a necessidade de se construir uma 

conexão emocional entre cliente e empresa.  
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Para além do seu conceito original que reside nas relações entre 

produtor e consumidor (marketing de produtos e serviços), o conceito de 

marketing tem sido aplicado em várias outras esferas como, por exemplo: o 

entretenimento, a política e a relação de uma pessoa e a sociedade (o marketing 

pessoal). No intuito de acompanhar as transformações na sociedade e no 

ambiente de negócios, autores dedicados ao marketing e profissionais voltados 

à prática reexaminaram seu foco, suas técnicas e metas, alterando-os e 

adaptando-os ao longo dos anos.  

Nessa direção, o marketing praticado nas empresas vem considerando 

situações e fenômenos atrelados a mercados de commodity (produtos agrícolas, 

minérios, bens padronizados) para questões institucionais (produtores, 

atacadistas, varejista, agentes, representantes), por exemplo. Posteriormente, 

direcionou seu foco para o processo gerencial (análise, planejamento, 

organização e controle) e, mais adiante, para um foco social/societal (eficiência 

de mercado, qualidade do produto, impacto social, responsabilidade social). 

Simultaneamente, as rápidas mudanças no ambiente socioeconômico – os 

fenômenos conhecidos como globalização e competição em rede – impulsionam 

as empresas a empregarem cada vez mais a tecnologia de informação para fazer 

e oferecer seus produtos e conhecer seus consumidores. 

Sendo assim, os pressupostos que lidam com a inovação e a criatividade 

ganham destaque porque as empresas buscam soluções, algo novo, novas 

estratégias para mudanças e/ou reposicionamento no mercado; uma empresa 

inovadora é aquela que utiliza as tecnologias de produtos, de processos e de 

gestão de forma intensiva em seu negócio, ou seja, é aquela que lança produtos 

e serviços inovadores ou que tenha mudado sistematicamente seu conceito de 

negócio e práticas organizacionais. Através da combinação de marketing, 

criatividade e inovação, as empresas podem aprimorar diversas dimensões da 

gestão: aperfeiçoar processos, melhorar as formas de relacionamento com seus 

consumidores, planejar produtos e serviços mais eficientes e agregar valor à 

imagem da empresa. 
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2.2. A inovação e seus reflexos na geração de novos negócios 

 

A inovação que se dá através da criatividade1 e da aquisição de 

conhecimento é aspecto central na organização das empresas frente ao 

mercado globalizado. Estudiosos têm denominado esse contexto de “sociedade 

do conhecimento”, “era da informação”, ou ainda “economia do conhecimento” 

(CAVALCANTE, 2001, p. 32). A imersão nesta “sociedade da informação” tem 

proporcionado ações referenciais na elaboração de estratégias mercadológicas. 

Essa consciência de mercado somada às possibilidades abertas pelo marketing 

gera especificidades próprias que merecem grande atenção.  

Na configuração atual do mercado, assinala-se em sua origem a 

transformação dos meios de comunicação, particularmente a disseminação do 

rádio, da TV, das mídias impressas e digitais que permitiu a veiculação de 

mensagens empresariais para milhões de potenciais consumidores de modo 

rápido e eficiente. Diga-se, ainda, que esse fenômeno deu margem ao 

reconhecimento das marcas de produtos e serviços2, assim como as empresas 

de software a cada dia desenvolvem novos aplicativos para facilitar as redes 

corporativas. Para a área de marketing, são esses novos tempos que trazem 

desafios, isto porque o avanço tecnológico cria diferentes perfis de clientes, 

ocasionando a organização de novos mecanismos de sensibilização do 

consumidor. 

Os sistemas de informação também possibilitaram a seleção desses 

consumidores específicos e, nesse movimento, a criação de novos produtos e 

serviços destinados à satisfação e fidelização destes clientes. Essa abordagem 

é chamada de “marketing direto”, que diferentemente do “marketing de massa”, 

oferece a possibilidade de obtenção de respostas diretas do cliente, ou seja, 

reside nesse relacionamento a necessidade de se estabelecer maior “intimidade” 

entre cliente-empresa. 

                                                           
1 Nesse momento histórico, a criatividade é um recurso valioso. As frequentes mudanças que 
ocorrem nos níveis social, cultural, político, econômico, científico e tecnológico exigem das 
empresas a ação constante de criar novas e melhores respostas aos desafios e problemas da 
realidade do mercado globalizado. Para essa tarefa, essas empresas aproveitam o potencial 
criativo de seu pessoal. A criatividade produtiva gera uma ideia que pode ser transformada em 
um produto ou processo realmente novo, produzindo uma vantagem competitiva. 
2 Esse processo, denominado “marketing de massa”, substituiu gradativamente, em muitas 
empresas, a intimidade das vendas diretas. As pequenas lojas, relativamente ineficientes, foram 
sendo trocadas pelos supermercados e centros comerciais. 
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O crescente acirramento da concorrência entre as empresas provocou o 

desenvolvimento de ferramentas voltadas para a satisfação dos consumidores. 

O foco no relacionamento entre clientes e companhias áreas, por exemplo, é 

altamente produtivo, uma vez que o setor da aviação é extremamente concorrido 

e relativamente comoditizado. Destaca-se, ainda, que o treinamento das equipes 

é essencial para o desempenho na relação empresa-cliente. Desloca-se a 

necessidade premente da satisfação interna das empresas para a esfera da 

exigência do consumidor.  

A luta por clientes traz, como uma de suas decorrências, o investimento 

maciço em tecnologias que possam facilitar a relação com os clientes e desses 

com os produtos e/ou serviços oferecidos. A exclusividade e a personalização 

também fornecem informações que podem ser compiladas e voltadas para a 

pesquisa sobre o perfil do cliente. Sendo assim, a empresa pode oferecer 

serviços secundários que geram renda extra na obtenção do seu produto e/ou 

serviço principal.  

Observa-se, ainda, que o modo tradicional de se manter no mercado, 

isto é, a maneira de atrair e reter clientes torna-se, cada vez mais, ineficaz. A 

economia globalizada, a competição em áreas anteriormente monopolizadas, o 

comércio eletrônico, estão provocando grandes alterações no cenário 

empresarial. Segundo Peppers, “(...) sair do mundo orientado a produtos e entrar 

no mundo orientado a clientes. Não é fácil, mas é possível” (PEPERS e ROGER, 

2000, p. 35).  

No panorama atual, as empresas precisam gerir o crescente volume de 

conhecimento produzido de forma estruturada, consciente e criativa – inovar em 

seus produtos e inovar em suas relações e em sua imagem. Daveport e Prusak 

(1998, p. 14 e 15), afirmam que conhecimento não é algo novo – o que realmente 

é inovador é seu reconhecimento como ativo corporativo e o entendimento da 

necessidade de geri-lo. Para esses autores, a gestão de conhecimento é “o 

esforço para aumentar a eficiência dos mercados do conhecimento” 

(DAVENPORT e PRUSAK, 1998, p. 61). O conhecimento não se torna um ativo 

corporativo valioso nas organizações enquanto este não estiver acessível e 

quanto maior o grau de acessibilidade do conhecimento, maior o valor deste para 

as empresas e maior ainda o seu poder para a inovação de produtos e/ou 

serviços. Vale ressaltar que no mercado, o conceito de inovação é a 



14 
 

recombinação de ideias antigas, originando uma nova ideia, capaz de modificar 

a ordem atual, uma fórmula ou uma abordagem única, e que é percebida como 

nova pelos indivíduos envolvidos. 

Após as considerações sobre o emprego do marketing e sobre o 

constante movimento criativo nas empresas, deve-se partir para a práxis no 

mercado, particularmente focalizando a questão da inovação e seus reflexos na 

geração de novos negócios. Nas ações voltadas à inovação, o marketing 

envolve, necessariamente, a análise, o planejamento, a execução e o controle 

das atividades, tangenciando sempre os objetivos estabelecidos pelas 

empresas. Nesse sentido, é possível compreender o marketing enquanto 

ferramenta útil ao processo administrativo e de estratégias de vendas de 

produtos principais e secundários, uma vez que identifica as necessidades da 

instituição, seleciona público-alvo, faz segmentação de público e identifica com 

mais clareza as necessidades desse público. Ressalta-se que o marketing se 

aplica a pessoas e, sendo assim, os gestores necessitam de um pensamento 

estratégico, da percepção e da visão do que seus clientes e outros potenciais 

públicos. 

Nessa direção, torna-se imprescindível a definição de planos 

estratégicos de marketing aplicados a empresas que possibilitem a seleção, 

definição, reconhecimento e posterior atuação dos e nos segmentos-alvo. Nesse 

processo, entram a disponibilidade de recursos (materiais e tecnologia da 

informação); agentes inovadores de inovação. E, especialmente, deve-se 

apostar em constante exercício de práticas criativas, tendo como objetivo o êxito 

mercadológico das empresas.   

 

2.3. Subprodutos como alternativa ao crescimento de receita 

 

O desenvolvimento de subprodutos, também conhecidos como produtos 

auxiliares ou ancillaries3, tem gradativamente adquirido um papel importante na 

busca das empresas pela diversificação de suas receitas. O desenvolvimento 

desses produtos pode ser encarado como diversificação das atividades da 

empresa. Conforme Ansoff (1968, p. 109), a busca por diversificação acontece 

                                                           
3 Na presente pesquisa, optou-se pelo termo produtos e/ou serviços auxiliares ou ainda o termo 
subproduto, uma vez que se classificam secundários ao produtos e serviços principais. 
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por diversas razões, incluindo: a impossibilidade de atingir seus objetivos 

expandindo apenas os produtos e mercados já em operação; quando as 

oportunidades de diversificação oferecem maior rentabilidade do que a 

expansão por meio dos mesmos produtos e mercados. Assim, a ampliação da 

oferta de subprodutos é vista pelas empresas como uma alternativa ao 

crescimento de receita através de produtos já estabelecidos.  

Conceitualmente, subprodutos podem ser definidos como aqueles que 

diferem ou complementam a linha principal de produtos ou serviços de uma 

empresa, conforme definição de Kenton (2018). Ainda de acordo com essa 

definição, praticamente todos os negócios possuem potencial para o 

desenvolvimento de subprodutos. Alguns exemplos que podem ser facilmente 

identificados, entre eles, a venda de souvenires (lembranças) em shows ou 

estádios de futebol. Nesse caso, a principal fonte de renda seria a venda de 

ingressos para os eventos, porém, identificou-se uma oportunidade de 

comercializar para os mesmos clientes lembranças daquele momento. Esses 

souvenires passam a compor as chamadas receitas auxiliares das empresas, 

incrementando suas vendas. Desse modo, o produto oferecido complementa o 

produto principal, oferecendo aos clientes um produto que permita lembrar-se 

daquela experiência.  

Outro exemplo está nos postos de gasolinas que, inicialmente, ofereciam 

serviços complementares ao abastecimento de carros, tal como, a lavagem de 

carros. Contudo, ao longo da prática negocial, perceberam que poderiam 

atender outras necessidades dos mesmos clientes e passaram a oferecer 

produtos diversos, tais como, a venda de comidas rápidas, bebidas e acessórios 

para seu carro. Esses produtos e/ou serviços são oferecidos através das lojas 

de conveniência que são complementares ao negócio principal, mas que ao 

mesmo tempo vem adquirindo cada vez mais relevância na composição de 

receitas e em resultados desses negócios. Igualmente, um restaurante poderia 

vender os ingredientes utilizados em suas preparações; uma sorveteria poderia 

vender colheres de sorvete; um spa vender produtos de tratamento para que os 

clientes utilizem em casa e, assim por diante.  

Nessa perspectiva, os Postos Ipiranga tornam-se um caso relevante no 

mercado brasileiro que permite compreender como a venda de subprodutos se 

integra à estratégia da empresa. O negócio principal da empresa é a venda de 
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combustível, porém, a companhia percebeu uma oportunidade de se diferenciar 

através dos produtos e serviços auxiliares oferecidos em seus postos. Com mais 

de 7500 postos espalhados pelo Brasil, a marca trabalhou em seu 

posicionamento com o objetivo de passar de postos de combustíveis a centro de 

serviços, como explica Leocadio Antunes Filho, diretor superintendente da rede 

em entrevista à revista Consumidor Moderno (in SANDOVAL, 2017):  

A entrega do conceito de “Posto Completo cada vez mais digital” nos 
destaca em relação ao mercado, pois imprime na mente do cliente uma 
marca que vai muito além do combustível. Ele sabe que encontra nos 
nossos postos um lugar acolhedor, que reúne uma série de produtos e 
serviços. E isso faz com que ele enxergue motivos para voltar e 
continuar se relacionando com a nossa marca. 

Então, de acordo com a estratégia de comunicação, no caso do Ipiranga, 

os subprodutos se tornaram o principal ponto de diferenciação da marca e isso 

fica claro em toda a comunicação da marca, em que o combustível é apenas 

uma das coisas que pode ser encontradas nos Postos Ipiranga. Aqui, fica 

evidente que a diversificação de produtos e serviços foi fundamental para que a 

empresa enfrentasse a concorrência dos postos de bandeira branca que vinham 

ganhando relevância no mercado nacional. A empresa entendeu que não 

poderia concorrer simplesmente por preço, mas que poderia instrumentalizar o 

que apenas uma rede poderia garantir e comunicar a seu favor. 

No caso dos Postos Ipiranga, os subprodutos mostraram-se como 

alternativa para o crescimento de receita ao levar a empresa de uma estratégia 

de custos para uma estratégia de diferenciação. Já nos EUA, onde o negócio de 

lojas de conveniência está mais avançado, a diversificação trazida por esse 

negócio foi essencial para que os postos de gasolina sobrevivessem à queda do 

valor do petróleo nos anos de 1970. As condições econômicas impostas pela 

distribuição mundial do petróleo à época representaram grande impacto nas 

receitas dos postos de gasolinas estadunidenses. Como aponta Kenton (2018), 

durante esse período, a venda de produtos nas lojas de conveniência chegou a 

superar a receita pela venda de combustível. 

Nesse campo, outras empresas foram além, como é o caso do 7-eleven, 

uma loja de conveniência que, na busca por oferecer tudo o que os clientes 

precisam em suas rotinas, lançou sua própria linha de maquiagem. Essa 

segunda linha de negócios adquire relevância muito menor que o negócio 
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principal, mas por empregar toda a rede de distribuição já instalada e 

complementar a oferta da loja, pode trazer à empresa lucratividade interessante 

– o que, certamente, pode a empresa à expansão da oferta de outros 

subprodutos (CORPORATE FINANCE INSTITUTE, s.d). 

Linton (s.d.), no artigo How to Increase Ancillary Revenue, explora os 

métodos direcionados ao desenvolvimento e à oferta de subprodutos, tendo 

como objetivo a captura de mais receita. No seu estudo, o autor sugere que a 

oferta de subprodutos siga a sequência de ações, abaixo relacionada, de 

avaliação: 

 Revisar o portfólio com a intenção de identificar produtos e serviços 

potencialmente atrativos aos seus consumidores ou que possam ajudá-

los a fazer melhor uso de seus produtos. No caso de companhias aéreas, 

são oferecidos, por exemplo, os programas de fidelidade, em que o cliente 

passa a receber benefícios em outros momentos que não apenas a 

viagem. 

 Oferecer serviços adicionais que aumentem o valor da sua oferta de 

produtos, como por exemplo, uma companhia aérea pode oferecer o 

despacho de bagagem diretamente do hotel, evitando que o passageiro 

tenha que se deslocar com suas malas até o aeroporto. 

 Cobrar por serviços. Taxas por serviço para reservas realizadas em lojas 

ou através de centrais de atendimento são exemplos desta prática. 

 Aumentar a conveniência. Ao oferecer serviços, tal como, a reserva de 

hotéis, carros e seguro de viagem, a companhia aérea está oferecendo 

uma solução mais completa para seu cliente. 

 Promover seus serviços e produtos adicionais. Oferecer à linha de frente, 

treinamento e incentivos para a venda desses subprodutos, integrar a 

experiência de aquisição de subprodutos através de todos os seus canais 

de venda, como por exemplo, website, lojas, a bordo, etc. 

A partir destas ações as companhias aéreas descobrem novas 

necessidades de seus clientes e, assim, preenchem lacunas encontradas no 

mercado. Note-se que no panorama atual, o transporte aéreo tornou-se 

instrumento de resposta e indução aos crescentes "fluxos” de passageiros e 

cargas decorrentes da globalização – é um mercado em expansão e de forte 
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concorrência. O exercício de reconhecimento de seus clientes e, sobretudo, as 

motivações que envolvem o seu deslocamento podem ser fatores de 

retroalimentação das atividades secundárias das empresas e, acima de tudo, de 

valoração do produto principal. À compra da passagem aérea agregam-se novos 

serviços e/ou produtos que, gradativamente, podem acrescentar receitas e gerar 

distinção às empresas que investem nesse tipo de atividade (LINTON, s.d.). 

Enfatiza-se, então, que o setor aéreo é, provavelmente, a indústria que 

mais desenvolveu subprodutos ao longo dos últimos anos, tornando-se, 

referência no tema. A possibilidade de incrementar a receita através de uma 

oferta diferenciada de produtos foi vista pelas companhias como alternativas 

para o enfrentamento de crises econômicas e incremento de receitas. Face ao 

aumento de concorrência e exigência dos clientes, as empresas precisam se 

revigorar constantemente, para isso é necessário definir novos processos ou 

melhorar os processos existentes. A criação de serviços auxiliares torna-se 

ferramenta destinada à prestação de serviço personalizado (KENTON, 2018). 

Neste estudo, essa questão é desenvolvida a partir do Capítulo 4 – 

quando se trata da criação de serviços auxiliares nas redes organizacionais e 

particularmente nas companhias aéreas. Adjacente à discussão pertinente ao 

tema da criação de subprodutos encontra-se a necessidade de realização de 

estudos coloquem a viabilidade econômica e técnica de determinado produto. 

Na regra que regula a ação oferta-demanda desses produtos e/ou serviços, 

devem ser levados em consideração elementos, tais como, materiais, know how, 

aceitação do público, preço final, comodidades e outros fatores que mensuram 

a dinâmica de oferecimento dos subprodutos – todos os descritivos devem ser 

contemplados no novo projeto e estudo de viabilidade. 

 

2.4. Estudos de viabilidade econômica e técnica para produtos e serviços 

 

De acordo com Kraychete (1997), o estudo de viabilidade tem como 

objetivos básicos: identificar e fortalecer as condições necessárias para a 

obtenção de êxito de um determinado projeto, além disso, essa análise distingue 

e neutraliza os fatores que possam dificultar as possibilidades de sucesso desse 

projeto. O estudo de viabilidade é ponto fundamental para subsidiar as decisões 

do empreendedor sobre investimentos, seja na abertura do negócio, seja na 
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busca de alternativas que mostrem a possibilidade de seu crescimento e 

desenvolvimento. Nessa direção, apontam-se diversos autores discutem sobre 

o modo de organização e os fatores que devem ser considerados ao traçar um 

estudo de viabilidade para o lançamento de novo produto e/ou serviço auxiliar. 

Como sugere Casarotto Filho (2011), para a elaboração da análise de 

viabilidade econômico-financeira, com a aplicação dos métodos a serem 

relacionados, é importante que se obtenha uma série de dados que servirão de 

base para os cálculos pretendidos. Sendo assim, para iniciar as análises, é 

necessário seguir algumas etapas, sendo elas: projeção de receitas que o 

projeto terá; projeção de custos, despesas e os investimentos necessários; 

análise de alguns indicadores calculados em cima dos dados projetados de 

receitas, despesas, custos e investimentos. 

As receitas, conforme explica Casarotto Filho (2016), na maioria dos 

casos representa o total planejado para ser produzido, multiplicado pelo preço 

de mercado dos produtos. Isso assumindo que o mercado absorverá o montante 

que será produzido, mantendo o mesmo preço de mercado. A projeção de 

receitas dentro da análise de viabilidade econômica deve ser flexível, 

contemplando diversos cenários hipotéticos. Tão importante quanto a projeção 

das receitas é o levantamento dos custos e despesas. Os custos representam 

os gastos associados à produção, tanto de produto quanto de serviços. Já as 

despesas são gastos não associados diretamente com o processo de produção, 

mas que tem por objetivo aumentar a capacidade de geração de receita da 

organização. Essa, na verdade, deve ser a motivação de qualquer gasto 

realizado em uma organização. 

Na visão de Fernandez (1999), o estudo de viabilidade econômica deve 

comparar o retorno econômico projetado, baseado em dados do estudo de 

viabilidade de mercado, com as alternativas de investimento. Já Bruni e Famá 

(2003) afirmam, ainda, que a análise de viabilidade de investimentos deve se 

concentrar em verificar se os benefícios gerados com os investimentos 

compensam os gastos realizados. Então, um bom estudo de viabilidade, 

segundo Eick (2010), precisa se aproximar da realidade, sendo necessário 

conhecer os indicadores e saber interpretá-los, definindo critérios de decisão.  

Simultaneamente, Brigham e Gapenski (2005) dirige atenções para a 

configuração do orçamento de capital, sendo esse o processo de avaliação dos 
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potenciais investimentos de uma organização, com objetivo de identificar quais 

projetos, seja de produtos ou serviços, mais adicionam valor a companhia. Para 

além do orçamento de capital, Matos (2002) afirma que as decisões sobre a 

viabilidade econômica de projetos de investimento resultam da estimativa e 

análise de indicadores de viabilidade, entre esses indicadores destacam-se: o 

valor presente líquido, taxa interna de retorno e relação custo/benefício. Para 

Ross (2013), aceitar projetos com valor presente líquido positivo beneficia os 

acionistas, pois o valor da empresa sobe no valor do VPL do projeto. Já quanto 

à taxa interna de retorno, uma empresa deve aceitar o projeto se a TIR for maior 

do que a taxa de desconto, ou taxa mínima de atratividade, adequada ao projeto, 

e, rejeitar o projeto se a TIR for menor do que essa taxa de desconto. 

Desse modo, a ideia de Eick (2010) complementa esses atributos 

acrescentando que a decisão de qual projeto se deve investir se resume em 

escolher um projeto entre todas as alternativas, após um estudo embasado na 

engenharia econômica. Deve-se levar em conta também o retorno que o 

investimento trará. Eick (2010) afirma que o retorno sobre o investimento (ROI) 

é uma medida em que o cálculo relaciona os rendimentos obtidos por um projeto 

com o valor total investido neste projeto. De acordo com Kassai e Assaf (2001), 

o ROI é obtido pela divisão do lucro operacional pelo respectivo valor do 

investimento (total capital). O retorno do investimento, para Lopes (1993) é uma 

medida que evidencia a recuperação dos investimentos realizados. Nesse 

mesmo raciocínio, Neves e Viceconti (2003) discorrem que esse índice pretende 

medir a eficiência com que os administradores aplicam os recursos em 

investimentos. 

O payback é o indicador que mede quanto tempo um projeto levará para 

gerar os retornos que paguem o investimento. Apesar de uma das mais 

populares alternativas ao VPL, para Ross (2013), o payback método difere do 

primeiro e é, portanto, conceitualmente errado, pois tem prazo de corte arbitrário, 

não levando em consideração os fluxos de caixa depois dessa data. 

O estudo de viabilidade econômica seria muito mais fácil se na prática não 

existissem tantos fatores que podem impactar positiva ou negativamente a 

projeção de fluxos de caixa de um projeto de investimento. Devido aos riscos e 

incertezas do mundo real, é preciso considerar diferentes cenários antes de 

tomar qualquer decisão estratégica de aceitação ou rejeição de um projeto. A 



21 
 

análise de sensibilidade representa uma forma de levar em conta a incerteza no 

estudo de viabilidade. Casarotto Filho (2016) afirma que a análise do retorno a 

diferentes taxas de reaplicação é o primeiro ponto importante da análise de 

sensibilidade. Além do estudo de viabilidade econômica, também é fundamental 

avaliar a capacidade técnica para operacionalizar os produtos ou serviços a 

serem adicionados ao portfólio de uma empresa, pois, muitas vezes, mesmo que 

o projeto seja atrativo do ponto de vista econômico, é possível que não seja 

viável operacionalmente. 

Rozenfeld et al (2006) afirma que a gestão do processo de 

desenvolvimento de produtos vem ganhando destaque por ser considerado um 

negócio progressivamente mais crítico para a competitividade das empresas, 

principalmente com a crescente internacionalização dos mercados, aumento da 

diversidade e variedade de produtos, além da redução do seu ciclo de vida. 

Corrêa e Corrêa (2011) complementam essa ideia, afirmando que os clientes 

estão cada vez mais exigentes e sofisticados e com maiores possibilidades de 

escolhas, levando as empresas a lançarem novos produtos com uma frequência 

cada vez maior para atender às mudanças nas necessidades do mercado 

consumidor. Desempenhos anteriormente considerados inatingíveis são hoje 

tidos como requisitos básicos. 

Torna-se evidente, então, a necessidade da condução de estudos 

econômicos e técnicos que, ao final do processo, permitam a equipe de 

desenvolvimento de produto tomar decisões assertivas. Esse processo 

potencializa as chances de sucesso na inclusão de serviços adicionais, o que, 

eventualmente, traz incremento para as empresas aéreas e mais conforto para 

os usuários e passageiros. 
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3. METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

O estudo ora em desenvolvimento caracteriza-se por ser, sobretudo, uma 

pesquisa descritiva. Segundo Gil (2002, p.42) esse tipo de investigação se 

propõe a analisar as características de uma população ou estabelecer relações 

entre variáveis.  

São inúmeros os estudos que podem ser classificados sob este título 
e uma de suas características mais significativas está na utilização de 
técnicas padronizadas de coletas de dados, tais como o questionário e 
a observação sistemática (GIL, 2002, p.42). 

Para aprofundar a avaliação sobre a atratividade de novos produtos e 

serviços que possam ser comercializados pelas empresas aéreas brasileiras 

como forma de promover o incremento de receita, este estudo avalia os modelos 

já existem tanto no Brasil quanto em outros mercados. A partir de descrição dos 

efeitos da adoção destas receitas auxiliares e seus impactos mercadológicos e 

econômicos, correlacionados com os dados que descrevem a situação atual do 

mercado nacional e seu potencial, além dos dados coletados a partir de 

levantamento quantitativo e qualitativo realizado com um grupo determinado. A 

partir disso, propõe-se uma avaliação crítica e um modelo de integração desses 

produtos ao sistema brasileiro. Para tanto, o método utilizado foi o de estudo de 

campo, cujo objetivo é conseguir informações ou explicações sobre determinado 

problema em determinado grupo.   

Tipicamente, o estudo de campo focalizava uma comunidade, que não 
é necessariamente geográfica, já que pode ser uma comunidade de 
trabalho, de estudo, de lazer ou voltada para qualquer atividade 
humana. Basicamente, a pesquisa é desenvolvida por meia da 
observação direta das atividades do grupo estudado e de entrevistas 
com informantes para captar suas explicações e interpretações do que 
ocorre no grupo (Gil, 2002, p.53). 

O presente estudo se respalda na revisão das teorias e propostas de 

autores que debatem conceitos fundamentais para a apreciação do objeto 

proposto, tais como marketing, inovação e viabilidade econômica. Esse 

levantamento bibliográfico serviu como base para a concepção da pesquisa. 

[O levantamento bibliográfico] servirá, como primeiro passo, para se 
saber em que estado se encontra atualmente o problema, que 
trabalhos já foram realizados a respeito e quais opiniões reinantes 
sobre o assunto. Como segundo passo, permitirá que se estabeleça 
um modelo teórico inicial de referência, da mesma forma que auxiliará 



23 
 

na determinação de variáveis e elaboração do plano geral de pesquisa 
(LAKATOS, 2003, p.186). 

Ainda foi feita uma avaliação documental, partindo dos dados disponíveis 

em acervos de instituições representativas no setor aéreo, como a Associação 

Brasileira de Empresas Aéreas (ABEAR), a Associação Internacional de 

Transporte Aéreo (IATA) e a Agência Nacional de Aviação Civil. Também são 

analisadas as informações disponibilizadas por empresas especializadas nesse 

mercado, como por exemplo, as consultorias IdeaWorks e CarTrawler, além de 

dados públicos fornecidos pelas companhias aéreas em canais próprios ou 

veículos da imprensa. 

Enquanto a pesquisa bibliográfica se utiliza fundamentalmente das 
contribuições dos diversos autores sobre determinado assunto, a 
pesquisa documental vale-se de materiais que não recebem ainda um 
tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaboradas de acordo 
com os objetos de pesquisa (GIL, 2001, p.45). 

Para somar outras variáveis aos dados coletados em levantamento 

bibliográfico e documental, utilizou-se como instrumento uma entrevista com um 

grupo focal. Flick (2013, p.119) caracteriza essa atividade como uma entrevista 

com um grupo de amostra na qual as mesmas perguntas de um roteiro pré-

estabelecido são feitas aos vários participantes simultaneamente, de forma a 

obter respostas estimuladas pela discussão. Para a seleção dos participantes, 

optou-se pelo critério da intencionalidade. Como exposto por Gil (2002, p.145), 

a definição dos indivíduos por características consideradas relevantes pelos 

pesquisadores tende a torná-los mais adequados para coleta de dados 

qualitativos referentes ao problema em questão. 

Nem sempre há possibilidade de pesquisar todos os indivíduos do 
grupo ou da comunidade que se deseja estudar, devido à escassez de 
recursos ou à premência do tempo. Nesse caso, utiliza-se o método da 
amostragem, que consiste em obter um juízo sobre o total (universo), 
mediante a compilação e exame de apenas uma parte, a amostra 
selecionada por procedimentos científicos (LAKATOS, p.163). 

  A isto, somou-se a aplicação de um questionário para uma observação 

mais extensiva e posterior comparação das variáveis em uma análise estatística. 

A principal diferença está no grau de padronização do procedimento: o 
questionário surge como uma lista pré-definida de perguntas e 
respostas, enquanto a entrevista é mais aberta. Na entrevista, as 
perguntas podem ser variadas em sua sequência e os entrevistados 
podem usar suas palavras e decidir a que querem se referir em suas 
respostas (FLICK, 2013, p.110). 
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Após a coleta dos dados, foi feita a classificação dos mesmos por meio 

de um processo de seleção, codificação e tabulação que, posteriormente, 

permitiu a análise e a interpretação do material coletado (LAKATOS, p.166).  

Por último, o uso de metodologias mistas, com dados qualitativos e 

quantitativos, também tem respaldo científico. Como explica Flick (2013, p.186), 

a pesquisa social integrada pressupõe que pesquisas qualitativas e quantitativas 

podem ser completares para uma pesquisa acadêmica, tornando a avaliação do 

problema em questão mais abrangente.  
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4. LEVANTAMENTO E ANÁLISES 

 

Nesse capítulo, discute-se principalmente o contexto nacional e 

internacional das companhias aéreas. As análises, sobretudo, recaem sobre as 

realidades organizacionais e as possibilidades do emprego de receitas 

auxiliares. Nesse exercício, abre-se espaço para a abordagem do setor hoteleiro 

e sua relação com produtos e/ou serviços auxiliares. Toma-se o setor hoteleiro 

por existir uma parceira e similaridade entre esse e o setor aéreo, especialmente 

no que tange às novas tecnologias aplicadas ao desenvolvimento de produtos 

e/ou serviços, além da existência de estudos dedicados à percepção dos clientes 

frente ao oferecimento desses serviços e/ou produtos adicionais. Ressalte-se 

ainda, que o capítulo 4, tem como encerramento os resultados das pesquisas 

(qualitativa e quantitativa). 

 

4.1 Análise do setor 

 

Nessa parte, as preocupações da pesquisa foram dirigidas para o 

ambiente organizacional do setor aéreo no mundo e, especificamente no Brasil. 

Através do levantamento e análise de informações pertinentes ao mercado, a 

investigação tem como objetivo mapear a dinâmica e o crescimento do setor nas 

últimas décadas, levando em consideração as mudanças econômicas e sociais 

que orientaram os modelos de negócio atuais.  

Nesse contexto, torna-se imprescindível a compreensão dos fatores que 

impulsionam a concorrência nesse setor (no âmbito internacional e nacional) e, 

em especial ações que distinguem uma empresa das demais nesse ambiente de 

competição, de inovação tecnológica e de extrema exigência dos consumidores. 

Assim, percebe-se a necessidade de discussão sobre as realidades 

organizacionais, abordando outro setor de negócio muito próximo e, de certo 

modo, ligado ao setor aéreo: o hoteleiro.  

Sobre o entendimento da trajetória de novos produtos e serviços 

auxiliares em outro setor é possível o retorno à análise do setor aéreo e, daí, 

partir para a avaliação das práticas de sucesso no desenvolvimento dos produtos 

e/ou serviços auxiliares. Dentro desse escopo, a análise sobre o impacto das 
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novas tecnologias na criação desses subprodutos e, acima de tudo, a percepção 

dos consumidores tornam-se elementos que cercam a questão central deste 

estudo.  

Para a aferição, análise de resultados e indicação de possíveis serviços e 

produtos oferecidos aos usuários de companhias aéreas, a pesquisa quantitativa 

fornece os demais subsídios para as considerações decorrentes da elaboração 

do presente trabalho de investigação. Dessa forma, é possível traçar um quadro 

sobre a situação atual do setor aéreo e a potencialidade dos serviços e/ou 

produtos auxiliares que podem acrescer as receitas dessas empresas. 

  

4.1.1 O setor aéreo no mundo 

 

Para compreender as razões pelas quais as companhias aéreas 

buscaram no desenvolvimento de subprodutos e alternativas para o crescimento 

de receita é preciso compreender amplamente o cenário do setor aéreo mundial. 

Segundo projeções da Agência Internacional de Transporte Aéreo (IATA), o ano 

de 2019, será apenas o décimo ano, ao longo de toda a história, em que o setor 

aéreo apresentará lucratividade globalmente e somente o quinto em que essa 

lucratividade supera o custo de capital da indústria. 

As margens baixas e, por vezes, negativas do setor, são em geral 

altamente impactadas por pressões de custos – como alteração do preço do 

querosene de aviação ou variação cambial do dólar – que podem levar a um 

aumento súbito no custo de operação das companhias. Esse aumento de custos, 

no entanto, na maioria das vezes não pode ser repassado integralmente às 

tarifas, já que um aumento relevante no preço das passagens levaria menos 

pessoas a comprarem bilhetes aéreos, gerando um impacto negativo em receita 

para as companhias. Esse cenário, fez com que as companhias buscassem, com 

o passar do tempo, alternativas para gerar crescimento da receita, mantendo sua 

competitividade na venda de bilhetes aéreos. 

Assim sendo, tem-se como objetivo principal fornecer uma visão geral 

sobre a relevância econômica dos chamados subprodutos para as companhias 

aéreas; compreender quais são os principais subprodutos desenvolvidos pelas 

companhias ao longo do tempo e como o desenvolvimento desses subprodutos 
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teve um papel relevante no recente aumento de lucratividade das companhias 

aéreas.  

Nesse ponto, assinala-se que a receita de venda de subprodutos atingiu, 

no ano de 2018, o mais alto valor histórico, superando a marca de US$ 90 bi, 

segundo estudo realizado pela consultoria IdeaWorks em parceria com a 

CarTrawler. Como pode ser visto no Gráfico 1, o crescimento da venda de 

subprodutos se deu de forma mais acelerada em relação à receita global das 

linhas aéreas; com um crescimento de mais de 4 vezes desde 2010 a venda de 

subprodutos representa hoje 10,7% da receita das companhias aéreas (em 2010 

esse número estava em torno de 4,8%), conforme apresentado no  

 

Gráfico 1: Evolução da receita de subprodutos e receita total de 2010 a 2018 

 

Fonte: IdeaWorksCompany (2018) 

 

Note-se que esse crescimento foi fundamental para a sustentabilidade 

financeira das companhias. Numa indústria que em 2018 estima-se ter atingido 

um lucro líquido de US$ 32,3 bi, a venda de subprodutos representou uma 

receita de US$ 92,9 bi – se tornando uma das principais aliadas das companhias 

aéreas em sua busca por melhores resultados. Basta dizer que, sem essa 

receita, o setor ainda não teria atingido margens positivas. 

Esse descolamento também começa a explicar porque as companhias 

têm buscado cada vez mais a venda de subprodutos como alternativa ao 

crescimento de receita, já que a maior aceleração da curva de subprodutos, 
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usualmente também chamados de ancillaries ou auxiliares (como já se discutiu 

no primeiro capítulo), dá indícios de que a disposição do cliente a pagar por 

esses serviços adicionais é diferente de sua disposição a pagar pelo bilhete 

aéreo em si. Para que se compreendam as razões por trás desse crescimento e 

seus impactos em companhias aéreas e clientes é preciso, primeiro, 

compreender os diferentes tipos de subprodutos oferecidos. Para facilitar a 

discussão, os produtos são agrupados segundo categorias, conforme 

classificação proposta pela IdeaWorks Company (2016): 

 Produtos “a la carte”: 

São subprodutos oferecidos pelas companhias aéreas aos passageiros 

que podem ser adicionados à sua experiência de viagem, tais como: 1) 

venda de comida e bebida a bordo; 2) despacho de mala e pagamento 

por excesso de bagagem; 3) seleção de assentos ou escolha de 

melhores assentos na mesma cabine; 4) taxas de serviço de central de 

reservas, aeroportos e lojas; 5) taxas para reservas pagas com cartão de 

crédito; 6) check-in prioritário e fast track (prioridade em checagem de 

segurança em aeroportos); 7) embarque prioritário; 8) sistema de 

entretenimento a bordo e, 9) acesso à internet sem fio a bordo. 

 Produtos baseado em comissão: 

Estão incluídas nessa categoria as comissões recebidas pela companhia 

de fornecedores de serviços por ela vendidos, tais como: reservas de 

hotéis, carros e seguro de viagem. Em geral, esses produtos são 

vendidos pelas companhias em seu website, mas também podem ser 

incluídas nessa categoria as vendas de produto a bordo das aeronaves 

– como os produtos de Duty Free. 

 Programas de passageiro frequente: 

Essa categoria consiste na venda de pontos da companhia aérea a 

parceiros do programa de fidelidade, tais como, bancos, hotéis, 

companhias de aluguel de carros, etc., bem como cartões de crédito em 

parceria com bancos, a venda de pontos diretamente para membros do 

programa também é incluída nessa categoria. 

 Receita de Publicidade: 

As receitas de publicidade mais comuns provêm da venda de espaços na 

revista a bordo, mas também de mensagens vendidas em suas 
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aeronaves, sistema de entretenimento e a receita proveniente de 

parcerias para o oferecimento de produtos aos passageiros. 

 Receita pela venda de perfis de tarifa superiores: 

Algumas companhias aéreas consideram a venda de perfis de tarifa 

superiores (com subprodutos agregados, como receita auxiliar – da 

venda de subprodutos), outras companhias julgam essa receita como 

parte integrante da venda de bilhetes aéreos, dificultando a compreensão 

da representatividade desses para as empresas aéreas. 

Num contexto mundial, as companhias aéreas americanas sempre foram 

referência em termos de aviação. A partir da ação dessas corporações 

mudanças significativas foram impulsionadas na aviação comercial, tal como a 

oferta de diferentes preços de acordo com o perfil e antecedência do passageiro 

– uma das fortes vertentes no que tange à venda de subprodutos. Os programas 

de passageiro frequente podem ser considerados os primeiros subprodutos 

relevantes dessas companhias.  

Em 1981, A American Airlines lançou o primeiro programa de fidelidade 

de companhias aéreas – com o amadurecimento desse modelo, as companhias 

passaram a vender milhas para parceiros, como bancos e hotéis, que as 

ofereciam como benefício aos seus clientes, que mais tarde as trocavam por 

assentos em voos. A venda dessas milhas gera atualmente mais de US$ 1 bi ao 

ano para a companhia, assim como a venda de milhas, muito dos subprodutos 

foram desenvolvidos pelas principais companhias aéreas americanas como 

formas de explorar parcerias que, ao final, beneficiassem seu cliente – como, por 

exemplo, a reserva de hotéis, carros e seguro de viagem – quando a companhia 

aérea disponibiliza o inventário de uma empresa especializada e paga a essa 

empresa uma comissão por cada venda realizada. 

Apesar desses subprodutos, que não são comprados pelo cliente final, 

mas sim por parceiros, terem, por muito tempo, representado a maior parte das 

receitas auxiliares das companhias, recentemente observa-se uma tendência 

das companhias aéreas em quebrar o que antes fazia parte de um produto 

completo de viagem, passando a oferecer o produto de transporte aéreo 

separado de outros subprodutos. Hoje, muitas companhias aéreas vendem 

produtos que antes estavam incluídos nas tarifas, como por exemplo, o 

despacho de bagagem, a seleção de assentos e, mais recentemente, até mesmo 
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o direito de levar bagagem de cabine, utilizando o bagageiro superior das 

aeronaves.  

A venda de bagagem, provavelmente, o mais criticado dos subprodutos 

aéreos, é uma realidade para os passageiros de companhias aéreas de baixo 

custo e baixa tarifa (em inglês conhecidas como low cost low fare) há algum 

tempo. Porém, foi em 2008 que essa prática começou a se popularizar também 

entre as chamadas companhias aéreas tradicionais. Nesse ano, os efeitos da 

crise econômica impactaram a demanda por viagens aéreas e os custos 

operacionais das companhias. 

No Gráfico 2, é possível observar a influência do valor do combustível – 

principal custo das companhias – nesse período de crise. Em 2008, o impacto 

do valor do combustível sobre o mercado aéreo atingiu o maior valor histórico 

em dólares. O custo de combustível, que não havia até então ultrapassado US$ 

2,5 atingiu, em 2008, seu máximo valor histórico, negociado à época a quase 

US$ 4. Sendo o combustível o custo individual mais significativo para as 

empresas aéreas (representam em geral mais de 30% dos custos totais), esse 

cenário criou um desafio para o setor, que passou a buscar maneiras de repassar 

esse aumento de custos aos consumidores sem que o aumento de preços 

gerasse uma retração ainda maior da demanda. 

 
Gráfico 2. Evolução do valor do combustível em USD (de mai. 2004 a nov. 2018) 

 

 

Fonte: Indexmundi (2019) 
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Nesse cenário, a American Airlines tornou-se a primeira companhia 

tradicional nos EUA a anunciar que passaria a cobrar pelo despacho de 

bagagem. Em seguida, United Airlines e US Airways anunciaram que também 

adotariam a mesma medida e, em pouco tempo, essa se converteu em prática 

comum no mercado. Na ocasião, John Tague, chief operating officer da United 

declarou: 

Com preços do combustível mais alto do que nunca, nós temos que 
buscar novas alternativas, enquanto continuamos a oferecer tarifas 
competitivas, desenhando produtos e serviços de acordo com o que 
nossos clientes mais valorizam e com o que estão dispostos a pagar. 
(MAYNARD, 2008, tradução nossa). 

A cobrança pelo despacho de bagagem é um exemplo perfeito de como 

o desenvolvimento de subprodutos é visto pelas companhias aéreas como uma 

alternativa ao crescimento de receita. O principal benefício do desenvolvimento 

desses subprodutos é a possibilidade de trazer para a companhia aérea uma 

fonte alternativa de receita sem gerar um desbalanceamento na elasticidade de 

preço e demanda de passagens aéreas. 

Talvez seja mais fácil compreender isso tendo em mente a jornada de 

compra do passageiro. Em geral, a definição de viagem e a comparação de 

preços são efetuadas a partir do preço mais barato disponível, ou seja, o preço 

da tarifa pura. Usualmente, apenas depois da definição da viagem, o passageiro 

passa a tomar as decisões sobre os outros serviços – tais como, se precisará ou 

não despachar mala; se está ou não disposto a pagar pela reserva de um 

assento ou por mais espaço, etc. Ao separar os valores do serviço de transporte 

e dos serviços agregados as companhias conseguem fazer com que mais 

passageiros estejam dispostos a comprar passagens, pois se repassassem para 

as passagens os valores referentes a esses serviços (o que, de fato, aconteceria 

considerando suas as margens estreitas), menos passageiros estariam 

dispostos a pagar pelos bilhetes aéreos, influenciando negativamente a 

rentabilidade das empresas aéreas. Essa lógica se repete para os mais diversos 

produtos chamados “a la carte” – a companhia aérea dá ao passageiro o direito 

de escolher serviços adicionais para a sua viagem e pagar por isso, sem afetar 

o preço base de suas passagens.  

Ao se comparar as diversas companhias aéreas no mundo, percebem-se 

os modelos de negócio ainda bastante diferentes entre si. Enquanto as 
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companhias low cost pioneiras em ancillaries possuem hoje aproximadamente 

35% de sua receita com origem em subprodutos, nas companhias aéreas 

americanas esse valor é reduzido para 15% e em companhias aéreas 

tradicionais fora dos EUA e ainda é menor que 7%, o que indica uma 

oportunidade para as companhias aéreas brasileiras de incremento de receita. 

Como pode ser visto no Gráfico 3, além das diferenças de valores há 

também diversidade de composição desses valores. Enquanto as companhias 

americanas optaram por aumentar a sua oferta de serviços “a la carte” para 

serem capazes de competir com companhias aéreas low cost, suas principais 

fontes de receita são os programas de fidelidade (também conhecidos como FFP 

– Frequent Flyer Program), uma estratégia bastante diferente das companhias 

low cost, em que essas receitas representam cerca de 5% das vendas de 

subprodutos. Ainda, no Gráfico 3, é possível perceber a evolução da 

participação da venda de subprodutos nas vendas de cada grupo de 

companhias. Sendo possível compreender não apenas a evolução, mas também 

que em todos os segmentos a venda de subprodutos teve um crescimento maior 

que a venda total das companhias, levando a relevância desses produtos a 

crescer – merece destaque as diferentes composições de receitas de ancillaries 

dos grupos de companhias. 

 

Gráfico 3. Evolução da representatividade da venda de subprodutos. 

Fonte: IdeaWorks Company (2019) 
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O propósito do presente trabalho é, justamente, avaliar a partir de 

benchmarks e da avaliação de viabilidade, quais são as principais oportunidades 

das empresas brasileiras para o crescimento de subprodutos e qual o seu real 

potencial no país.  

 

4.1.2 O setor aéreo no Brasil 

 

De modo igual ao mercado internacional, o brasileiro também emprega os 

mais diversos produtos chamados “a la carte”. Em 2008, algo semelhante ao que 

ocorreu nos EUA, aconteceu também no Brasil, com a pressão de custos – em 

especial os relacionados à alta do dólar – aliados à redução da demanda 

corporativa, reflexos da crise econômica, gerando um cenário pouco propício ao 

aumento de tarifa, levou as companhias a buscarem alternativas para o 

crescimento da receita, passando então a cobrar pela primeira bagagem. 

Como pode ser visto no Gráfico 4, o yield (tarifa média por quilometro 

voado) sofreu reduções relevantes ao longo dos anos, em especial, quando se 

comparam os índices referentes aos anos de 2006 e 2016, a redução de tarifa 

média foi de mais de 45%, impulsionada, principalmente, pelo aumento de oferta. 

No mesmo período, o dólar teve alta de quase 80%, gerando para as 

companhias aéreas um cenário extremamente desafiador em termos de custos, 

e levando-as a buscarem soluções mais viáveis de crescimento. 

 
Gráfico 4. Evolução do yield das cias aéreas brasileiras e cotação do dólar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: ABEAR (2018) e Banco Central (2019) 
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Ao se depararem com esse cenário desafiador as companhias aéreas 

brasileiras deram um novo passo no fortalecimento de seus subprodutos, 

passando de tarifas “all inclusive”, que davam direito ao despacho de bagagem, 

seleção de assentos e alimentação a bordo. Esse movimento é muito 

semelhante ao que aconteceu nos EUA após a crise de 2008 e demonstra um 

amadurecimento do mercado aéreo brasileiro e uma aproximação aos modelos 

de negócio já encontrados nas grandes companhias americanas e europeias. 

É importante notar que, apesar de todas as companhias aéreas terem 

seguido essa direção elas operaram em diferentes velocidades e intensidade. 

Esse movimento teve início em junho de 2017, quando a Azul deu início à 

cobrança de bagagem, seguida no mesmo mês pela Gol e Latam. A Avianca 

realizou esse movimento apenas em setembro do mesmo ano. Já a cobrança 

pela seleção de assentos foi iniciada apenas no ano seguinte, demonstrando 

que, mesmo estando clara a direção a ser seguida, o caminho não estava 

totalmente definido.    

De maneira geral, ao observarmos o desenvolvimento de subprodutos no 

Brasil é visto que as soluções encontradas pelas companhias aéreas 

internacionais (tendo como pioneiras as norte-americanas) são muitas vezes 

compartilhadas e adaptadas pelas empresas que compõem o cenário brasileiro. 

Sendo assim, o movimento que encontra na criação de produtos e/ou serviços 

auxiliares uma alternativa tem sido constante e cabe ao setor aéreo nacional 

acompanhar as demandas atuais e emergentes que exigem novos modelos e 

adaptações no oferecimento do produto principal. 

 

4.2 Realidades organizacionais  

A partir desse contexto, torna-se considerável observar o percurso de 

outro setor similar e, de certa forma, parceiro ao setor aéreo: o hoteleiro. Convêm 

chamar a atenção para a expertise acumulada por esse setor no oferecimento 

de serviços e/ou produtos complementares ao serviço principal, tido como a 

hospedagem. Desse modo, recupera-se o percurso histórico e as 

transformações ocorridas no setor hoteleiro e, consequentemente, suas 

constantes adaptações para o atendimento de seus clientes. Destaca-se que 

nesse ponto da discussão, entra-se na análise das realidades organizacionais 
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com dados comparativos de empresas líderes mundiais que proporcionaram ou 

não o êxito no oferecimento de subprodutos e na capacidade desses em gerar 

receitas extras às companhias aéreas. 

 

4.2.1. Receitas auxiliares no setor hoteleiro 

Os meios de hospedagem sempre corresponderam à possibilidade de o 

homem habitar algum espaço, enquanto realiza deslocamentos pelo mundo. 

Durante os séculos, a hospedagem foi exercida por instituições que espelharam 

as necessidades de sua época. Foi no século XVIII que a hospedagem se 

consolidou, efetivamente, como negócio lucrativo. A configuração de hotel como 

se conhece hoje emergiu gradualmente durante o período moderno. Novos 

meios de transportes e a sociedade industrial motivaram as viagens e a 

comercialização, criando um formato de hotelaria, baseado na privacidade e na 

satisfação das necessidades dos hóspedes4. 

Nesse contexto, em 1828, na cidade de Boston, o hotel Tremont House 

ofereceu quartos com portas, com chaves e não mais do que uma ou duas 

camas – gerando um conceito de privacidade, inexistente até então. Nos quartos, 

foram colocados elementos, como jarros, bacias e sabonetes para higiene 

pessoal. Tal prática deu início ao costume ainda presente nos hotéis — oferecer 

amenities5 aos seus hóspedes. Já em 1870, César Ritz reforçou ainda mais a 

perspectiva de privacidade, introduzindo banheiros nos apartamentos do hotel – 

conceito inédito até aquela época (ANDRADE et. al., 1999). Em 1898, ao abrir 

seu primeiro hotel, em frente a Place Vendôme, em Paris, Ritz fez uma parceria 

com o Chef Auguste Esoffier e isto conferiu uma atração diferenciada a seu hotel: 

os menus a la carte. 

Na primeira metade do século XX, apareceram redes hoteleiras nos EUA 

e já no fim da II Guerra Mundial viu-se uma expansão do setor hoteleiro, 

ocasionado pelo crescimento do turismo e pelo desenvolvimento das 

                                                           
4 O hotel é um estabelecimento comercial com o objetivo de prestação de serviços de 
hospedagem e alimentação, e para isso, possuem estruturas físicas que satisfaçam as condições 
específicas e básicas para receber hóspedes, em troca de pagamento. A precificação nesses 
empreendimentos pode ter enfoque nos custos, mercado, concorrência e na percepção de valor 
(SANTOS e FLORES, 2017). 

5 Itens de higiene pessoal e conveniência que são oferecidos gratuitamente aos hóspedes de 
hotéis. 
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companhias aéreas. Tal contexto gerou um cenário positivo para a hotelaria 

(ANDRADE et al., 1999). Despontaram nos EUA cadeias expressivas do setor 

hoteleiro como Best Western (1946), Holiday Inn (1952) e Hyatt (1957). A Marriott 

e a Kempisky tiveram suas primeiras atividades como restaurantes e depois 

seguiram para a hotelaria nesse período. Em 1956, na Espanha, surgiu o 

primeiro hotel da Meliá Hotels & Resorts. 

Desse modo, o setor de hotelaria construiu um percurso sustentado pela 

crescente necessidade de deslocamentos das pessoas, pela disposição de 

transporte para essas viagens e, sobretudo, pela demanda de seus hóspedes.  

Hoje, na sociedade atual, globalizada e mediada por relações de 

exclusividade e oferecimento de serviços diferenciados o mercado voltado ao 

setor de hospitalidade está aquecido e busca cada vez mais proporcionar uma 

experiência singular ao cliente. 

Cria-se, então, um novo conceito para o setor que lida especialmente 

com o que se chama “receitas auxiliares” – note-se que o conceito segue adiante 

de sua gama de variações que, geralmente, está atrelada a algo que funciona 

como suplementar ou de apoio. No caso dos hotéis, as receitas auxiliares 

referem-se a um produto e/ou serviço que podem marcar a experiência da 

hospedagem – está além da acomodação de um quarto. São diversas as 

categorias de produtos e/ou serviços auxiliares que se encaixam nesta definição: 

alimentos, bebidas, entretenimento, tours e atividades, upgrades, varejo, serviço 

local, entre outras. Essas categorias podem ser disponibilizadas aos clientes, 

como forma de diferenciação e de satisfação de suas necessidades, gerando 

receitas auxiliares aos hotéis. 

Dentre essas categorias existem aquelas mais requisitadas entre os 

clientes, nesse patamar estão: 1) os alimentos, tais como, serviço de quarto, 

restaurantes no local e reservas em restaurantes; 2) os serviços relacionados a 

upgrades, tais como, localização dos quartos (piso, varanda, vista para o mar, 

frequência do serviço de limpeza e acesso ao lounges VIP e, 3) entretenimento, 

abarcando itens como ingressos para eventos e museus, bilhetes para atrações 

variadas, incluindo shows, esportes e teatro. (https://blog.iseatz.com/what-is-a-

hotel-ancillary/) 

https://blog.iseatz.com/what-is-a-hotel-ancillary/
https://blog.iseatz.com/what-is-a-hotel-ancillary/
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Adjacente às categorias mais comuns, o desmembramento dos atributos 

do quarto, por exemplo, colocado na categoria de upgrade, dá ao hotel a 

possibilidade de vender cada complemento isoladamente, permitindo que os 

hóspedes personalizem sua estada naquele local. É possível a aquisição de uma 

tarifa básica, porém, com a cobrança extra para uma varanda ou um piso 

superior. A forma como o quarto é comprado e o quando é usado também pode 

ser ações flexibilizadas. Os viajantes corporativos, por exemplo, podem alugar o 

quarto por horas e não somente através de uma diária completa. 

Os serviços locais, como por exemplo, os spas, os campos de golfes, as 

quadras de tênis, as academias, são comodidades que podem ser 

comercializadas para os hóspedes e para quem não está hospedado, criando 

uma base de clientes e particularmente receita adicional para o hotel. Nesse 

quesito, cite-se ainda a monetização de espaços subutilizados, ou seja, salas de 

reunião, auditórios, o estacionamento, entre outros. Neste ponto, é preciso 

lembrar-se da venda de salas de descanso, comodidades e serviços para 

pessoas que não estão hospedadas no hotel.  

De fato, todos esses produtos e serviços, são potenciais receitas extras 

para os hotéis, uma vez que o cliente tem a opção de compra/contratação deles 

durante sua estada – acrescente-se ao processo de receita incremental para o 

hotel, a criação de valor para o cliente. Aqui, considera-se que os aspectos 

relacionados ao valor são orientados pela percepção dos benefícios do 

produto/serviço, formando um complexo de atributos tangíveis (instalações, 

tecnologia, limpeza dos quartos) e intangíveis (reputação da marca, valor 

agregado dos serviços, atenção dos funcionários). Esses atributos oferecidos a 

uma clientela para apreciação e aquisição, uso ou consumo constitui o valor para 

o cliente e interfere na precificação do “serviço núcleo” (ou seja, a hospedagem). 

Observa-se, então, que o empreendimento voltado à satisfação do 

cliente, que existia no passado dos grandes hotéis (e mencionados aqui), não 

está fixado, como anteriormente, no movimento de demanda e oferta. Hoje, o 

setor hoteleiro antecipa os desejos de seus hóspedes, ou seja, antevê as 

expectativas de clientes acostumados à personalização de sua experiência de 

acordo com sua disponibilidade de orçamento. Essa nova postura torna-se 

altamente relevante para que o setor hoteleiro continue com a excelência do seu 
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“serviço núcleo”, mas também diversifique o oferecimento de serviços e produtos 

extras, aumentando, consideravelmente sua diferenciação e poder de 

concorrência frente ao mercado e à disputa de consumidores.  

 

4.2.2. Práticas de sucesso no desenvolvimento de subprodutos 

 

Uma vez conceituados e classificados os principais subprodutos 

existentes no mercado de transporte aéreo de passageiros, é importante 

entender a realidade das organizações que os comercializam. Como já visto, 

assinale-se que o principal motivador para introdução dos serviços auxiliares foi 

o aumento dos custos de combustíveis. Ao longo do tempo, a importância de tais 

receitas foi crescendo, ao ponto de se tornarem componentes que representam 

quase metade do total de vendas de algumas companhias. Na Figura 1, têm-se 

as 10 principais empresas nas quais as vendas de subprodutos representam 

grande parte da receita global da companhia. Vale destacar que essas empresas 

estão em diversas partes do mundo:  

 

Figura 1. Receitas auxiliares como % do total de receitas.  
Fonte: Yieldr InfoGraphics e IdeaWorksCompany (2017) 



39 
 

A Figura 1 integra os apontamentos efetivados pela pesquisa 

desenvolvida, em 2017, pela consultoria IdeaWorksCompany em parceria com 

a Yieldr InfoGraphics. Os resultados dessa pesquisa servem de referencial para 

estabelecimento do foco do benchmark, indicando as principais corporações que 

praticam a venda desse tipo de serviços adicionais. Além disso, a Tabela 1, 

abaixo demonstra os 10 maiores resultados das vendas, em US$, bem como a 

distribuição dos serviços. 

 

Tabela 1. As dez maiores companhias e seus investimentos em subprodutos 

Fonte: IdeaWorkCompany (2017) 

 

Os valores são realmente expressivos, ultrapassando a marca de cinco 

bilhões de dólares em algumas dessas companhias – o que demonstra que o 

desenvolvimento de subprodutos é feito de maneira intensiva em cada uma 

delas. Adicionalmente, de acordo com um estudo da McKinsey & Company de 

fevereiro de 2019, aproximadamente 35% das receitas auxiliares das 

companhias aéreas são resultantes de serviços relacionados às bagagens (25% 

para 1ª e 2ª bagagem e 10% para excesso), além de 57% oriundos de 

flexibilidade, reservas e assentos, conforme Figura 2.  
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Figura 2. Quota típica de serviços auxiliares. Fonte: McKinsey & Company, 2019 

 

Contudo a experiência internacional não pode ser espelhada no mercado 

brasileiro. Nesse ponto, torna-se imprescindível entender os riscos atrelados à 

legislação nacional. Em maio de 2019, a Fundação Procon de São Paulo multou 

as companhias aéreas brasileiras, conforme argumentos expostos, logo abaixo: 

A Fundação Procon de São Paulo anunciou que multou as aéreas pela 
prática de cobrar antecipadamente pela escolha de assento de voos. 
A soma dos valores das multas para as três empresas é de R$ 6,9 
milhões. Segundo o Procon, a cobrança está em desacordo com o 
Código de Defesa do Consumidor, que determina que é abusivo elevar 
sem justa causa o preço de produtos ou serviços. A conduta gera um 
aumento no preço total do serviço sem que nenhuma contraprestação 
seja oferecida ao consumidor, como, por exemplo, comodidade, maior 
espaço físico ou outra (G1 ECONOMIA, 05 mai. 2019). 

Porém, apesar das fronteiras expostas pela legislação brasileira, a criação 

de subprodutos pode contar com outro fator que tem sido determinante nas 

economias mundiais: a possibilidade de serviços inovadores, ainda pouco 
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explorados, tais como, o de coleta e a entrega de bagagens em endereços fora 

do aeroporto ou, ainda, o de leilão para assentos de primeira classe, que geram 

conforto para os passageiros e têm potencial para geração de receita adicional. 

A partir do investimento em inovação, a empresas aéreas podem encontrar uma 

nova seara para o desenvolvimento de suas atividades e, consequentemente 

para o incremento de suas receitas. 

 

4.3. As novas tecnologias e os produtos e serviços complementares 

 

Para avaliar o impacto das novas tecnologias no desenvolvimento de 

serviços complementares para o setor aéreo é necessário retomar o que, dentro 

da estratégia e das limitações do negócio de transportes por aviões, pode ser 

oferecido aos consumidores e gerar receitas extras para a empresa além da 

venda de bilhetes. 

As categorias de subprodutos para empresas aéreas possibilitam 

inúmeras avaliações sobre os impactos do desenvolvimento tecnológico. Basta 

ver que o primeiro iPhone foi lançado apenas em 2007 e alterou drasticamente 

a interação das pessoas ao redor do mundo com seus celulares. Em pouco mais 

de 10 anos, toda a indústria da aviação precisou se adaptar a esse novo contexto 

e, no percurso, encontrou mercado para a oferta de novos serviços, como o wi-

fi a bordo, além de alterar até mesmo o layout de suas aeronaves, dispensando 

as telas coletivas ou individuais para que os passageiros acessem o 

entretenimento de bordo. 

Nessa direção, as companhias aéreas não conseguem antever as 

tecnologias que serão utilizadas de forma massiva pela sociedade daqui a algum 

tempo. Também não está em seu escopo investir em pesquisa e 

desenvolvimento dessas tecnologias ou promover sua adesão. Mas, podem 

rever suas estratégias e aproveitar as oportunidades que o novo paradigma 

tecnológico proporciona para conquistar novas receitas dos seus passageiros. 

De acordo com Prahalad (2008), as empresas devem estar aptas a 

fornecer experiências individuais personalizadas aos seus clientes, mesmo que 

seu negócio atinja milhares ou milhões de pessoas diariamente. Trata-se de uma 

cocriação de valor, na qual o produto ou serviço é adaptável e pode atender 

necessidades específicas de cada cliente. 
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Mesmo que a empresa esteja lidando com centenas milhões de 
consumidores, cada gestor deve concentrar-se na experiência de um 
consumidor de cada vez. A empresa pode oferecer a plataforma para 
que os clientes cocriem as próprias experiências (PRAHALAD, 2008, 
p.3). 

Prahalad (2008) utiliza um exemplo do próprio setor da aviação para 

explicar o contexto em que é possível criar fatores de diferenciação competitiva, 

utilizando a capacidade analítica para obter insights. O autor explica que uma 

companhia aérea, ao identificar que um cliente que normalmente realiza viagens 

a negócios está fazendo uma compra de viagem a lazer com a família, deve 

proporcionar uma experiência distinta, ou seja, considerar que aquele evento é 

singular e que aquele consumidor pode acrescentar em sua compra serviços 

variados para torná-lo ainda mais especial (PRAHALAD, 2008, p.103). Nesse 

caso, há margem para a oferta de uma ampla gama de serviços auxiliares 

complementares destinados a esse consumidor, que pode ir desde a oferta de 

pacotes com bagagens extras e refeições diferenciadas para famílias, até 

aluguel de carros ou reserva de hotéis e passeios no destino. 

Um exemplo é da companhia Air New Zealand que oferece desde 2015 

uma pulseira para crianças viajando desacompanhadas. Essa pulseira emite 

mensagens de texto para seus tutores quando elas passam por determinados 

pontos da viagem. A companhia cobra pelo uso do sistema, que pode ser 

aprimorado e replicado em outras regiões. Com a adoção massiva dos sistemas 

de conectividade a bordo e o uso de beacons, uma pulseira como essa pode 

emitir mensagens durante toda a viagem, informando os responsáveis da criança 

não apenas de seu embarque e desembarque, mas também sobre o que e 

quando comeu, o que está assistindo, se está em bom estado de saúde e até 

mesmo autorizar compras para o menor em tempo real.  

A estratégia, portanto, consiste em reconhecer as necessidades 

individuais dos consumidores e desenvolver soluções responsivas e escaláveis 

dentro da plataforma existente. No caso deste estudo, considera-se que as 

companhias aéreas possuem uma plataforma bem delimitada, que são as 

aeronaves. No entanto, essa não é a única. Cabe notar que o cliente de uma 

companhia aérea também está inserido numa plataforma que possibilita a 

cocriação de valor do serviço desde o início de sua jornada.  
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Os sistemas de vendas digitalizados das empresas aéreas brasileiras já 

permitem a personalização, por meio da seleção de origem e destinos, datas, 

horários, escalas e faixa de preço. No contato inicial, já se observa uma clara 

disposição por parte das companhias em ofertar produtos e serviços que geram 

receita ao mesmo tempo em que complementam a experiência do usuário. 

Chatterjee (2019) defende a ideia de que a análise de dados permite às 

companhias aéreas a personalização da experiência de seus clientes. 

Empregando, sobretudo, os modelos preditivos com tecnologias como o 

machine learning, as empresas podem antecipar demandas, recordar seleções 

anteriores e recomendar alimentos, bebidas, assentos de acordo com a 

localização e itens de entretenimento, tais como, filmes ou músicas. 

Em estudo, a Associação Internacional do Transporte Aéreo (IATA) 

aponta que a adoção de novas soluções de inteligência artificial pelas 

companhias aéreas nos próximos anos terá um grande impacto no setor. 

Segundo a Associação (IATA, 2018), as principais mudanças devem ocorrer em 

três frentes: nas atividades de suporte e gerenciamento, o que inclui avaliação 

de riscos, manutenção e suporte das aeronaves; nas atividades operacionais, 

principalmente no uso de machine learning para tratar grandes bases de dados 

e, nas atividades de contato com o cliente, com destaque para o uso de bots 

para atendimento e suporte. 

A IATA não estabelece um prazo para que empresas e consumidores 

tenham acesso a esse novo modelo de serviços. A associação ressalta, no 

entanto, que esta é uma tendência que está rapidamente se espalhando por toda 

a indústria e, inevitavelmente, caberá a cada companhia decidir quando e como 

adotá-la. 

    

4.4. Usuários do setor aéreo, serviços complementares e valores 

Para melhor compreender a viabilidade comercial dos diversos tipos de 

produtos auxiliares que poderiam ser oferecidos, foram conduzidas pesquisas 

exploratórias, com grupos focais, buscando estabelecer a atratividade de 

diferentes produtos, em segmentos distintos. Foram realizados quatro grupos 

focais, sendo dois deles com clientes de perfil corporativo e dois deles com 

clientes de perfil lazer – agrupando clientes de diferentes idades e gêneros. A 
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classificação para clientes corporativos e lazer foi definida conforme os seguintes 

critérios: a) corporativo: ter realizado ao menos 10 trechos (ida ou volta) por 

razões de negócio ao longo dos últimos 12 meses e ter realizado mais viagens 

a trabalho do que a lazer ao longo do período e, b) lazer: ter realizado de 4 a 10 

trechos (ida ou volta) ao longo dos últimos 12 meses, a turismo – seja em férias, 

feriados ou finais de semana – não podendo ter realizado mais do que uma 

viagem (ida e volta) com objetivo de negócio ao longo desse período.  

Os grupos focais foram realizados utilizando como base o roteiro que pode 

ser encontrado no Apêndice I. A seguir são resumidas as principais descobertas 

dos grupos focais. A aplicação da entrevista foi realizada pelos próprios 

membros do grupo, as sessões foram realizadas em São Paulo com, em média 

8 participantes. Os participantes foram convidados a participar das entrevistas 

através de convites em redes sociais. Aqueles que aceitaram o convite inicial 

participaram de uma triagem prévia para definição do perfil do viajante e aptidão 

a participar das entrevistas.  

De maneira geral, os clientes de perfil corporativo demonstraram uma 

visão bastante clara da evolução da aviação e do “surgimento” dos produtos 

auxiliares no Brasil. Apesar de terem sido filtrados como passageiros 

corporativos esses mesmos clientes possuem experiências relevantes, viajando 

a turismo, já que em geral realizam ao menos duas viagens de férias por ano – 

sendo uma delas ao exterior – além de aproveitar feriados e finais de semana 

para viajar pelo Brasil. 

Nesse contexto, a expectativa desses clientes quando viajam a trabalho 

é diferente daquela das viagens a lazer. Em suas viagens corporativas, o cliente 

busca maior conforto e conveniência. Dessa maneira, seus desejos estão mais 

ligados à possibilidade de fazer tudo melhor e mais rápido do que realiza hoje. 

Já o cliente lazer demonstrou maior interesse em serviços que reduzam suas 

preocupações ao longo da jornada. 

Abaixo encontram-se descritas as principais descobertas a partir dos 

grupos focais: 

Os clientes de alta frequência de voos (na maioria das vezes com as 

mesmas companhias), entendem que alguns pontos de contato se tornam 

maçantes e desnecessários. Entre os principais pontos destacados está a 

seleção de assentos, como declara um dos entrevistados: “eu sempre pego o 
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primeiro corredor disponível, então no fim das contas eu tenho que perder o meu 

tempo para fazer algo que um robô poderia fazer por mim”. Na visão deles, como 

clientes frequentes, eles deveriam apontar sua preferência de assentos e o 

próprio sistema deveria realizar a seleção. Esse sofrimento acaba sendo maior 

por não estar integrado ao processo de compra em grande parte das vezes, um 

deles afirma que: 

“A pior parte disso é que eu faço a compra pelo sistema da agência, 
mas não reservo assento lá – então depois que compro minha 
passagem tenho que ir pro ‘Minhas Viagens’, adicionar meu número de 
fidelidade, para aí o sistema lembrar quem eu sou e liberar a seleção 
dos assentos premium sem custo para mim”. 

Outro ponto que incomoda os clientes é a necessidade da realização do 

check-in. Nesse ponto, surgem afirmações tal como: “Oras, se eu comprei e não 

cancelei é porque vou voar! Não entendo porque toda semana eu preciso entrar; 

preencher as mesmas informações e emitir o cartão de embarque”, outro cliente 

complementou: “pior que isso é ter que fazer todo o processo de novo no retorno 

– em dois dias meu nome não mudou e meu RG também não”. Apesar de 

algumas diferenças em percepção, os clientes entendem que o processo deveria 

ser invertido – eles deveriam receber o cartão de embarque com as informações 

e terem a opção de alterar alguma coisa se fosse necessário. 

Apesar de serem pontos interessantes, não há disposição para pagar por 

esses serviços; eles enxergam que seria uma maneira de melhorar o 

relacionamento com o cliente frequente da empresa. 

Por outro lado, os clientes se mostram dispostos a pagar por serviços que 

facilitem sua passada pelo aeroporto. Alguns clientes trouxeram a referência dos 

EUA, com o serviço chamado TSA Pre. Apesar de algumas divergências sobre 

o funcionamento do programa os clientes dizem que gostariam de poder pagar 

uma taxa anual para que não tivessem que passar pelo mesmo processo de 

segurança que todos os clientes passam. Alguns clientes dizem que estariam 

satisfeitos com uma passagem mais rápida: “um tipo de fast track: porque hoje 

não importa se você voa toda semana, se sua viagem é em classe executiva – 

você fica esperando com todo mundo para passar pela segurança”. Outros 

clientes gostariam de um processo diferenciado: 

“(...) não estou pedindo para não passar pela segurança, não é isso – 
o que eu queria é não ter que passar pelo ritual todo. Tira notebook, 
tira tablet, tira kindle, passa tudo pelo raio-x. Tira cinto, tira blazer, vai 
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passar pelo detector de metais, em metade das vezes o detector apita, 
tem que voltar, tirar sapato, passar de novo. Não é possível que eu 
precise fazer tudo isso toda santa vez”. 

Outra dor que o cliente possui é em relação ao tempo no aeroporto. Nesse 

sentido, os clientes apontam que a antecipação de voo no mesmo dia é essencial 

para eles. Outra coisa que eles apontam é que nem todas as empresas permitem 

alterar o voo – e que, às vezes, as regras são confusas: 

“Para mim todas as empresas tinham que oferecer antecipação e 
postergação por um preço fixo. A outra coisa é que não entendo porque 
é só no mesmo dia e não em 24 horas. Outro dia, quis antecipar um 
voo das 6h00 para às 23h30 da noite seguinte e não pude – a parte 
absurda é que se o voo fosse 30 minutos depois eu acho que teria 
conseguido“. 

Além da antecipação de voos, o cliente busca tornar sua estada no 

aeroporto mais produtiva:  

“Eu sempre tento ficar o mínimo tempo possível no aeroporto, mas 
numa cidade com o trânsito de São Paulo isso nem sempre é possível 
– às vezes chego 2h00 antes do voo e não consigo trabalhar – nem 
sempre tenho acesso à sala vip: tá aí uma coisa que pagaria para ter, 
mas ainda assim, não é o melhor lugar pra trabalhar né? Podia ter 
umas salinhas para fazer reunião, um call ou algo assim”. 

O último ponto que eles destacaram, em relação à experiência do 

aeroporto, é em relação ao transfer – os clientes alegam que em muitas das 

cidades a empresa não tem convênio com empresas de transfer e que por isso 

eles precisam buscar táxis, o que pode ser uma dor:  

“(...) você nunca sabe se vai aceitar cartão, se estão fazendo o melhor 
caminho – o Uber melhorou bastante isso, em qualquer lugar do mundo 
você abre o app e pede – o problema é que depois de um voo, cansado, 
você não quer ter que ficar procurando o motorista, esperando o carro 
chegar. O que você quer é alguém esperando com uma plaquinha com 
o seu nome”. 

Esse ponto é especialmente relevante em viagens internacionais. Os 

clientes entendem que a companhia aérea já possui as informações mais 

importantes: seu nome e seu horário de chegada. Seria muito simples perguntar 

o destino do cliente na cidade e realizar a reserva. 

Em viagens de lazer as necessidades são diferentes. Apesar de alguns 

pontos que levantaram como úteis para uma viagem a trabalho ainda fazerem 

sentido; outros deixam de fazer – como a passagem expressa pela segurança: 

“eu não vou pagar para o meu filho que viaja uma ou duas vezes ao ano comigo 
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ter acesso a isso, então a não ser que inclua ‘Friends & Family’ eu vou preferir 

esperar na filinha com eles”. 

Por outro lado, os clientes demonstram interesse em serviços que 

facilitem sua viagem em família, como serviços de recolhimento de bagagem no 

hotel, por exemplo:  

“Fiz uma viagem para a Disney com a minha família e foi a melhor 
experiência que tive. Fiquei hospedado em um hotel da Disney e usei 
o serviço de transporte deles. No dia anterior à minha saída deixaram 
um papelzinho no quarto falando o horário que eu deveria me 
apresentar – quando reservei o transfer eu coloquei o número do voo. 
Quando chegamos lá embaixo não era pra embarcar no ônibus e ponto 
– eles tinham o check-in da American lá embaixo, despacharam minha 
mala, entregaram meu cartão de embarque e ponto, foi isso! Quando 
você está viajando com crianças valoriza muito não ter que ficar 
carregando as malas por aí. Foi sensacional! Queria isso em todas as 

viagens”. 

A outra coisa que os clientes apontam é que gostariam de explorar mais 

o programa de fidelidade. Eles entendem que os pontos acumulados nos 

programas deveriam poder ser utilizados para comprar todos os serviços que a 

companhia aérea oferece: “Passo o ano acumulando milhas, queria que nas 

férias eu pudesse usar elas para comprar as coisas: para comprar bagagem, 

para comprar Espaço +, para upgrade para a executiva. No fim, as empresas 

têm que entender que milha é dinheiro”. 

De modo geral, o cliente corporativo, sendo um cliente mais frequente, 

enxerga oportunidades e vê valor em serviços adicionais que entreguem 

economia de tempo em suas viagens a trabalho, já os clientes em momentos de 

lazer buscam facilidades, esperando reduzir as inseguranças e preocupações 

relacionadas à viagem. 

A partir desse primeiro mapeamento sobre a percepção de serviços e/ou 

produtos oferecidos pelas empresas aéreas, percebendo as experiências 

negativas e as positivas com um grupo determinado de clientes, determinou-se 

que seria relevante complementar os estudos, tendo como instrumental uma 

pesquisa quantitativa que pudesse indicar os interessados em viagens, visto 

como potenciais clientes, e suas experiências com serviços e/ou produtores 

auxiliares, especialmente a intenção era dimensionar o grau de aceitação e 

valoração desses serviços. Na pesquisa sobre percepção dos clientes, 

detectaram-se alguns serviços que são encarados como pontos de contato no 

relacionamento empresa-cliente, porém, percebeu-se que outros são facilmente 
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aceitos como comodidade e, por essa razão, tem sua taxação amplamente 

aceita. Assim sendo, a pesquisa quantitativa visa confirmar ou debater sobre os 

pontos já surgidos e ainda, trazer luz a novos serviços e produtos que 

apresentam potencialidade de exploração e acréscimo de receitas para as 

empresas aéreas. 

 

4.5. Usuários, oferecimento de serviços auxiliares e valores (análise dos 

resultados da pesquisa quantitativa). 

Essa segunda pesquisa concentra-se na análise de um público que não 

está dentro do escopo do perfil corporativo ou do perfil lazer, uma vez que dedica 

atenções aos potenciais clientes interessados em viagens (em todas as suas 

modalidades e de forma esporádica). Nessa nova abordagem, surge a 

preocupação de mensurar os serviços e/ou produtos que teriam maior 

resistência ao pagamento ou aqueles que seriam bem recebidos pelos 

potenciais clientes. Assim sendo, a pesquisa quantitativa que se apresenta 

nesse momento complementa a qualitativa e lança novos elementos que devem 

ser levados em consideração quando da proposta e implementação de novos 

produtos e/ou serviços auxiliares no setor aéreo. 

A consulta que deu suporte para presente pesquisa aconteceu entre os 

dias 15 e 19 de julho de 2019, por intermédio do site de pesquisas quantitativas 

online Survey Monkeys. Os participantes eram convidados a auxiliar um estudo 

de natureza acadêmica com o objetivo de prospectar serviços adicionais para 

companhias aéreas. Como identificação, os participantes deixavam somente 

seus e-mails com o esclarecimento de que não receberiam malas-diretas ou 

qualquer outro tipo de correspondência comercial ou propaganda.  

Ao chamado responderam 202 pessoas que se propuseram a dedicar 

atenções a um questionário composto por 10 questões, sendo quatro delas 

referentes ao perfil do respondente e outras seis voltadas a mapear as 

possibilidades dos serviços e, acima de tudo, distinguir a disposição dos futuros 

clientes para a obtenção e pagamento destes serviços (questionário completo e 

dados tabulados – Apêndice II).  

Para as questões de reconhecimento de perfil (as de 1 a 4) foram dadas 

opções fechadas, tal como sexo, faixa etária, estimativa de frequência de 
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viagens e motivo para essas viagens (lazer/motivos pessoais; negócio/trabalho 

e ambos) nos últimos 12 meses.  

Para as questões que tratam sobre o objeto direto da pesquisa (as de 5 a 

9), estabeleceu-se uma subdivisão para as respostas possíveis: as de número 5 

e 6, de acordo com a escala Likert, as opções poderiam variar entre “concordo 

totalmente”, “não concordo e nem discordo”, “discordo” e “discordo totalmente” 

e, a 7, 8 e 9 evocavam as experiências a bordo dos respondentes, assinalando 

ele os serviços que já utilizou e as sugestões de serviços que sentiu falta durante 

suas viagens. Aqui cabe dizer que a questão 9 era aberta e convocava aos 

respondentes a elencar outros serviços não mencionados pela equipe de 

pesquisadores. Por último, (na pergunta 10), os respondentes poderiam deixar 

seu e-mail, sabendo que a informação era somente para fins de registro e que 

seus dados não seriam compartilhados ou ocorreria qualquer outra forma de 

contato posterior. 

Ao final do período de consulta, todos os dados foram coletados, 

tabulados e contabilizados usando como ferramenta o Excel. Os resultados 

serão a partir de agora discutidos. 

 

Perfil dos respondentes 

É de crucial importância traçar um perfil do público-alvo das ações de 

marketing que promoverão os serviços adicionais das companhias aéreas. Para 

tanto, tornam-se necessárias ter informações relacionadas aos hábitos de 

consumo, classe social, faixa etária, dados demográficos e condição 

socioeconômica dos possíveis consumidores. No presente estudo, optou--se por 

trabalhar com informações rápidas e determinantes para a construção deste 

perfil. 

Com relação à definição de gênero, 51,49% das pessoas que 

responderam à pesquisa se reconhecem como sendo masculino; ao passo que 

48,51% são mulheres. Essas porcentagens muito próximas indicam que o 

interesse entre homens e mulheres em serviços adicionais em companhias 

aéreas é uniforme, exceto um leve acento para o interesse dos homens por 

esses serviços – algo que reflete o estado atual do mercado onde operam tais 

companhias. 
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O Gráfico 5 traz a representação da faixa etária do total dos respondentes 

e nesse quesito, 46,04% estão entre 36 e 45 anos, seguidos por 28,22% que 

correspondem à faixa etária dos que estão entre 26 e 35 anos, ou seja, as duas 

somadas correspondem 68,26% do total de entrevistados – fato que em um 

macrocosmo equivale à faixa etária agente de plena atuação no mercado de 

trabalho. Numa prospecção, seriam aqueles profissionais em começo ou meio 

de carreira, especialmente a faixa que fica entre os 36 e 45 anos que estaria em 

vias de conseguir estabilidade profissional e financeira. 

Gráfico 5. Faixa etária dos respondentes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Os autores (2019) 

 

A seguir, o Gráfico 6 mostra duas porcentagens expressivas: 34,16% dos 

respondentes disseram ter viajado, nos últimos 12 meses, entre 0 e 03 viagens; 

simultaneamente, 32,67% assumiram que viajaram entre 8 e 11 vezes. Contudo, 

nessa análise seria relevante atentarmos para as somas dos demais 

entrevistados: 65,84% dos entrevistados viajaram mais do que quatro vezes no 

último ano – uma média de uma viagem a cada três meses – tempo médio para 

a lembrança de experiências boas ou ruins no atendimento ou no oferecimento 

de serviços e/ou produtos. 
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Gráfico 6. Viagens nos últimos 12 meses. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Os autores (2019) 

 

Sobre as motivações das viagens, tendo como opções três modalidades: 

lazer/motivos pessoais, negócio/trabalho e ambos. Nesse quadro, 46,53% dos 

entrevistados indicaram que os objetivos das suas últimas viagens reuniam 

questões que envolviam motivos pessoais e negócios; outra parcela significativa 

(40,10%) apontou somente fatores ligados ao lazer e aos motivos pessoais. Para 

nossa pesquisa, essa inclinação nos mostra que a experiência da viagem 

adquire maior relevância, uma vez que nesse tipo de razão para o deslocamento, 

o cliente presta atenção aos itens que mostram comodidade e conforto. 

Sendo assim, a partir dos resultados da pesquisa observa-se que os 

potenciais clientes têm como principais características: equipara-se à 

identificação de gênero (homens e mulheres praticamente têm interesses por 

viagens e pelo consumo de serviços adicionais de modo igual); a média de 

viagens destes interessados seria de quatro a mais viagens no período de 12 

meses e que suas motivações para o deslocamento abrangem lazer e negócios, 

com forte valorização do bem-estar proporcionado pela viagem, vista como 

experiência. 

A partir das questões de números 5 a 8, as preocupações estão centradas 

na construção de um escopo dos serviços e/ou produtos que poderiam ser 

incluídos como adicionais nas companhias aéreas. Quais seriam sugeridos e 

quais teriam a maior ou menor de aceitação de pagamento para os possíveis 

clientes.  
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Nesse item, os respondentes tinham à disposição um elenco de serviços 

e/ou produtos selecionados pela equipe de pesquisadores. Além disso, tinham 

um espaço onde poderiam sugerir outros serviços e produtos. De acordo com 

cada proposta as respostas variavam entre “concordo totalmente”, “concordo”, 

“não concordo e nem discordo”, “discordo” e “discordo totalmente” da existência 

desses serviços nas suas viagens. As proposições eram as seguintes:  

 venda de comida a bordo;  

 despacho de bagagem;  

 pagamento de excesso de bagagem;  

 seleção de assentos;  

 escolha dos melhores assentos;  

 taxa para pagamento em cartão de crédito;  

 taxa de serviços na central de reservas, aeroportos ou lojas; 

 check in prioritário;  

 fast track;  

 embarque prioritário;  

 entretenimento a bordo, como por exemplo, acesso a TV, filmes e séries;  

 internet a bordo;  

 viajar com o PET (cachorro ou gato);  

 leilão de assentos para classe superior;  

 entrega de bagagem em domicílio;  

 despacho de bagagem em domicílio;  

 transporte terrestre do aeroporto (de chegada ou partida) para o 

destino (casa, hotel ou trabalho);  

 transporte terrestre do destino (casa, hotel ou trabalho) para o aeroporto (de 

chegada ou partida);  

 acompanhamento online da viagem de parentes (idosos, menores ou com 

deficiências);  

 venda de acesso às salas VIPs;  

 compra antecipada de produtos Duty Free e recebimento a bordo; 

 compra de ações de encantamento (como por exemplo, estou viajando com 

a meu namorado (a) e gostaria de antecipadamente programar um pedido de 

casamento a bordo, e compro isso com a companhia) e,  
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 outro (especifique) 

A partir das respostas, percebeu-se que serviços, tais como venda de 

comida a bordo (47,52%), internet a bordo (43,56%), despacho de bagagem 

(35,15%), escolha dos melhores assentos (36,14%) e transporte terrestre do 

aeroporto para o destino (36,63%) são vistos como essenciais no pacote de 

serviços proporcionados pelas companhias aéreas. Já as taxas relativas ao 

pagamento em cartão de crédito (2,97%) e dos serviços na central de reservas, 

aeroportos ou lojas (2,48%) foram ações amplamente rejeitadas. As demais 

opções foram vistas como acréscimos bem-vindos (variando, as opiniões entre 

“concordo totalmente”, “concordo” e “não concordo e nem discordo”). 

Na questão seguinte, os entrevistados eram colocados frente à 

possibilidade de pagamento ou não por esses mesmos serviços. A rejeição ao 

pagamento de serviços, tal como, entretenimento a bordo (33,33% discordo e 

36,82% discordo totalmente) surge com efeito, assim como a seleção de 

assentos (36,82 discordo e 29,35% discordo totalmente). Na ponta extrema, 

estão: a compra de ações de encantamento (32,00% concordo totalmente e 

42,50% concordo) e fast track (25,87% concordo totalmente e 46,77% 

concordo). Os resultados nos levam a crer que serviços exclusivos e que 

diferenciam a experiência do passageiro tem grande aceitação como extras e 

podem, nesse sentido, acrescer no pagamento à companhia aérea. Porém, itens 

considerados como serviços básicos não encontram respaldo, na opinião da 

clientela, para pagamentos extras. 

O próximo ponto levantado pela pesquisa diz respeito à experiência de 

viagem de cada entrevistado. Essa questão traz como intenção da equipe de 

pesquisadores a análise sobre a experiência particularizada de cada um dos 

respondentes. Nota-se claramente que serviços, como por exemplo, a venda de 

comida (57,43%), o despacho de bagagem (48,51%) e internet a bordo (31,19%) 

são os mais comuns – e o que vieram à lembrança dos entrevistados com mais 

frequência. Esses serviços também foram considerados na questão 5 como 

essenciais e integrantes da experiência de viagem. Contudo, serviços, tais como: 

leilão de assentos para classe superior; entrega de bagagem em domicílio; 

despacho de bagagem em domicílio; transporte terrestre do aeroporto (de 

chegada ou partida) para o destino (casa, hotel ou trabalho); transporte terrestre 
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do destino (casa, hotel ou trabalho) para o aeroporto (de chegada ou partida); 

acompanhamento online da viagem de parentes (idosos, menores de idade, 

portadores de necessidade especiais, entre outros); venda de acesso às salas 

VIPs; compra antecipada de produtos Duty Free e recebimento à bordo e, 

compra de ações de encantamento, não foram assinalados – isto pode indicar 

que os entrevistados não tiveram a oferta destes serviços e/ou não tiveram essa 

necessidade antecipada pela companhia aérea. Nesse sentido, eles surgem 

como uma oportunidade de negócio para a empresa. 

A oitava questão prospectava as expectativas de consumo dos clientes 

em potenciais. No Gráfico 7, os serviços tidos como comuns, entre eles, venda 

de comida (47,52%), despacho de bagagem (35,15%), internet a bordo (43,56%) 

e entretenimento a bordo (21,29%) são os mais esperados – eles não devem ser 

descartados no trabalho de marketing das companhias aéreas. Contudo, novos 

serviços que promovem maior comodidade ao passageiro, tais como, transporte 

terrestre do aeroporto (de chegada ou partida) para o destino (casa, hotel ou 

trabalho) (36,63%) e transporte terrestre do destino (casa, hotel ou trabalho) para 

o aeroporto (de chegada ou partida) surgem entre os interesses dos 

entrevistados mais destacados. Serviços que denotam personalização e 

exclusividade, tais como, venda de acesso às salas VIPs (28,22%) e viagem com 

o PET (cachorro ou gato) (25,25%) também aparecem como serviços 

diferenciais que podem ser aproveitados pelas companhias aéreas. 

Gráfico 7. Expectativa do consumo de serviços auxiliares dos clientes potenciais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Os autores (2019) 
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No intuito de avaliar a percepção dos participantes da pesquisa sobre a 

possibilidade de sentirem falta de algum serviço complementar antes, durante e 

pós voo, solicitou-se sugestões espontâneas. Sendo uma questão dissertativa e 

aberta, nesse espaço os entrevistados puderam lançar novas ideias, entre as 

mais promissoras, estão: serviços especiais para os passageiros idosos e/ou 

crianças; acompanhamento de bagagens; oferecimento de serviços e/ou 

produtos ligados ao bem-estar pessoal (massagem, engraxate, manicure, entre 

outros serviços de estética). Alguns serviços ligados às sugestões da equipe de 

pesquisadores surgem novamente, tais como: acesso à internet; entretenimento 

e fast track.  

Em resumo, o resultado desta parte da pesquisa – que trata 

especificamente sobre o objeto do estudo (serviços adicionais em companhias 

aéreas) dá condições de mapear os serviços fundamentais e os serviços com 

maior potencial na venda e antecipação das necessidades dos futuros clientes. 

Percebe-se que existe resistência ao pagamento de serviços tidos como ofertas 

mínimas em uma viagem, porém, o pagamento de serviços reconhecidos como 

personalizados e exclusivos apresenta boa perspectiva de exploração pela 

companhia aérea – eles acrescentariam valor à experiência-viagem, assim como 

seriam como antecipação das necessidades dos clientes. 
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5. DESENVOLVIMENTO: PROPOSTA DE SOLUÇÃO 

Partindo dos conceitos e pesquisas explorados nos capítulos anteriores, 

este estudo propõe um modelo de abordagem que pode ser aplicado pelo setor 

aéreo brasileiro para definição e implantação de novos produtos e serviços 

complementares que permitam a captação de receitas adicionais. 

 

Figura 3. Processo para o desenvolvimento de novos produtos e serviços complementares no 
setor aéreo brasileiro. Fonte: Os autores (2019) 

 

O processo proposto na Figura 3 é composto de 4 etapas, que devem ser 

seguidas em ordem para correta avaliação e definição de quais produtos ou 

serviços podem ser ofertados, seu desenvolvimento, implementação e controle. 

A primeira etapa, sobre a qual tem-se mais insumos posteriormente, é a 

que deve exigir um maior grau de assertividade. Ao realizar a Análise sobre qual 

serviço pode ser ofertado e como, a empresa definirá em última instância como 

irá competir no mercado de serviços adicionais, a qual público vai direcionar seus 

serviços e até mesmo qual o potencial de receita que pode esperar com a 

atividade. A estratégia selecionada nesta etapa pode e deve ser revista com o 

decorrer do tempo, porém, sempre que partir para as etapas posteriores, a 

companhia já estará dispendendo recursos e investimentos com base no que for 

definido neste primeiro processo. 
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O planejamento, que ocorre na etapa seguinte, já pressupõe que os 

estudos de viabilidade feitos antes elencaram tanto os fatores que podem tornar 

o serviço atrativo e rentável quanto os bloqueios que podem eventualmente 

prejudicar sua implementação. Desta forma, nesta etapa, o foco está na 

preparação de todos os ativos e processos necessários para operacionalizar o 

que será ofertado, bem como na definição de como será medido o resultado 

esperado. 

Na sequência, abre-se o caminho para a etapa da Execução, que também 

é composta por momentos distintos. No modelo proposta, a execução começa 

pela aplicação de um projeto piloto, ou seja, um teste prático para verificar se 

tudo o que foi planejado ocorre dentro do esperado numa situação real. Diante 

da complexidade das operações aéreas, esta avaliação geral se torna 

mandatória para que se possa fazer uma revisão de processos, caso necessário, 

antes da definitiva implantação do serviço a todos os consumidores. 

Uma vez implantado o produto ou serviço, parte-se então para o controle 

feito a partir do monitoramento das métricas de desempenho previamente 

desenhadas na etapa 2. Neste ponto, também cabe o controle rígido de outros 

dois fatores essenciais: o índice de satisfação dos clientes, que são os 

consumidores dos produtos e serviços ofertados, e também do valor gerado em 

receitas adicionais, função principal da existência desta atividade. É a avaliação 

criteriosa destes indicadores que vai determinar se o instrumento adotado é 

válido e o processo foi eficaz ou se há necessidade de aplicar todo o modelo 

novamente para desenvolvimento de uma nova proposta. 

Tendo em consideração o objetivo do presente trabalho, bem como as 

restrições impostas por sua natureza, as próximas páginas serão dedicadas ao 

cumprimento da primeira etapa do framework, analisando quais os subprodutos 

que deveriam ser implementados no mercado brasileiro. 

5.1 Modelo para novos produtos e serviços complementares 

Seguindo o modelo detalhado na Figura 3, este estudo parte para o 

processo de análise dos ancillaries já mencionados durante o projeto, com o 

intuito de examinar toda esta primeira etapa do processo de implantação. 
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Ao analisar a viabilidade de estabelecer um novo produto ou serviço 

complementares nas companhias aéreas brasileiras, foi utilizada como ponto de 

partida a pesquisa exploratória descrita no capítulo 4, que avaliou as propostas 

já existentes no cenário mundial, contextualizou o atual cenário da aviação no 

Brasil e apontou os dados coletados em pesquisa qualitativa e quantitativa 

aplicada. 

Para prosseguir de forma estruturada com a avaliação, foi necessário 

estabelecer ainda um modelo de critérios para análise de cada um dos produtos 

e serviços propostos. O intuito final da aplicação deste método é estabelecer 

quais são os ancillaries que efetivamente tem potencial para serem adotados 

pelas companhias aéreas brasileiras ao gerar valor para os clientes e renda para 

as empresas. 

 A Figura 4 ilustra o modelo proposto, determinando quais os principais 

critérios que vão embasar a avaliação de novos produtos e serviços auxiliares 

para companhias aéreas, tendo sempre como foco central a geração de valor 

para os clientes. 

 

Figura 4. Modelo para novos produtos e serviços complementares. Fonte: Os autores (2019) 

Os critérios apresentados foram estabelecidos com base nos conceitos 

discutidos no capítulo 2 bem como o atual cenário do setor aéreo apresentado 
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no capítulo 4. A partir disso, optou-se por quatro categorias sob as quais cada 

novo ancillary deve ser analisado objetivando a agregação de valor final. 

Dois deles estão ligados ao desejo dos consumidores: a atratividade e a 

disposição para pagar pelo serviço ou produto. Ambos demandam uma pesquisa 

exploratória, aqui detalhada no capítulo anterior, que exponha seus desejos e 

vontades. Estes critérios permitem analisar diretamente se há geração de valor 

para o cliente e se há um potencial de receita adicional a ser gerado, uma vez 

que fica claro se há pessoas dispostas a adquirir o serviço.  

Já o critério de Inovação demanda uma avaliação mais profunda do 

mercado em que o serviço poderá ser oferecido. Sua função é estabelecer o 

quanto o ancillary em questão é uma ideia nova ou inédita dento do contexto em 

que será apresentado e se poderá ser percebido como tal pelo consumidor. 

Como já visto, a inovação pode ser capaz de constituir um diferencial competitivo 

importante, contribuindo muito para o sucesso do produto apresentado. 

Por fim, o modelo ainda propõe uma avaliação da Complexidade Técnica 

do serviço complementar, isto é, determinar qual o nível de dificuldade de aplicar 

a ideia tanto do ponto de vista operacional quanto técnico. Neste ponto, uma 

empresa pode se deparar tanto com questões internas, que podem ser 

detalhadas nos estudos de viabilidade específicos, quanto com questões 

externas, que podem ser impeditivos os incentivadores dos produtos ofertados. 

Com a aplicação destes critérios é possível estabelecer uma ordem de 

seleção para os ancillaries e explorar de forma mais profunda aqueles que 

efetivamente podem ser implantados. Na sequência, o modelo foi usado na 

análise dos serviços complementares expostos anteriormente. 

 

5.1.1 Análise de Atratividade e Disposição para Pagar dos produtos e 

serviços complementares 

No Gráfico 8 a seguir é possível avaliar a relação entre a atratividade dos 

subprodutos e a disposição a pagar por cada um deles. A partir desse gráfico os 

subprodutos puderam ser divididos em três grupos, de acordo com o quadrante 

que ocupam no gráfico. 
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Gráfico 8. Produtos e serviços complementares: atratividade e disposição para pagar 

Fonte: Os autores (2019) 

O primeiro quadrante representa os produtos que possuem alta 

atratividade e alta disposição a pagar. Nesse quadrante se encontram os 

seguintes produtos: 

 Transporte terrestre 

 Despacho e entrega de bagagem em domicílio 

 Excesso de bagagem 

 Ações de encantamento 

 Acesso às salas VIP 

 Melhores assentos 
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Esses serviços representam as principais oportunidades de 

desenvolvimento de novos subprodutos para a empresa e os esforços das 

companhias devem estar focados no desenvolvimento desses produtos. Dessa 

maneira, ao longo das próximas páginas, será desenvolvida a análise de 

atratividade desses produtos. 

O segundo grupo representa produtos de alta atratividade, mas baixa 

disposição a pagar. Estão contidos nesse grupo: 

 Venda de comida a bordo 

 Internet a bordo 

 Acompanhamento online de viagens de parentes 

 Despacho de bagagem 

 Seleção de assentos 

 Entretenimento a bordo 

De forma geral, considerando não apenas as respostas à pesquisa, mas 

também percepções capturadas a partir dos grupos focais, esses subprodutos 

são considerados relevantes, mas os clientes entendem que não deveriam ser 

dissociados do transporte aéreo – avaliando, dessa maneira, que a cobrança por 

esses serviços não seria justificável. Dessa maneira, a recomendação é que no 

caso de subprodutos ainda não implementados as companhias aéreas busquem 

formas de oferecê-los sem gerar piora da percepção do cliente – poderiam, por 

exemplo, buscar parcerias com empresas para a oferta de Internet a bordo, 

financiar o entretenimento a bordo com anúncios (como já é feito por algumas 

companhias) e oferecer serviços como o acompanhamento online de viagens de 

forma gratuita para públicos específicos (menores e idosos, por exemplo). 

O terceiro e último grupo traz possíveis taxas a serem cobradas pela 

companhia, considerando: 

 Taxa de serviço na central de reservas 

 Taxa para pagamento em cartão de crédito 

Ambas as taxas são vistas pela companhia como o repasse de um custo 

gerado pela emissão, mas não são bem aceitas pelos clientes. Nesses casos, 

recomenda-se que se mantenha a cobrança pela Central de Reservas, sempre 

informando o cliente que ele tem a possibilidade de emitir através do website 
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sem esse custo adicional. Poderia também ser estudada a possibilidade de 

redução da taxa cobrada. No caso do pagamento em cartão de crédito, a 

recomendação seria buscar maneiras de estimular meios de pagamento mais 

baratos com desconto, ao invés de cobrar pela emissão com cartão de crédito, 

o que poderia trazer uma migração benéfica para meios de pagamento mais 

baratos e com recebimento mais rápido pela companhia. 

Considerando os fatores já expostos, deu-se prosseguimento à avaliação 

dos serviços auxiliares encontrados no primeiro quadrante, conforme 

destacados no Gráfico 9. 

Gráfico 9. Produtos e serviços complementares: quadrante 1 

 

Fonte: Os autores (2019) 

 

5.1.2 Análise de Complexidade Técnica e Inovação dos produtos e serviços 

complementares 

Considerando os serviços elencados no Gráfico 9, o estudo segue com a 

aplicação do modelo proposto, avaliando-os com base nos critérios de Inovação 

e Complexidade Técnica. Neste ponto a análise se torna mais subjetiva, com 

ponderações específicas sobre cada um dos ancillaries avaliados. Por 

consequência, as avaliações serão expostas de forma individual. 
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Embarque prioritário 

O embarque prioritário é um serviço que as companhias aéreas brasileiras 

já oferecem atrelado a outros produtos. Neste sentido, passageiros em 

determinadas categorias nos programas de fidelização, aqueles que adquirem 

assentos em classes diferenciadas ou ainda passageiros que compraram 

bilhetes de tarifas mais caras podem ser elegíveis a utilizarem o benefício de 

acessarem a aeronave com antecedência (ABEAR, 2019). 

No entanto, a resolução número 280 de julho de 2013 da Agência 

Nacional de Aviação Civil (ANAC, 2019), que estabelece as regras e 

procedimentos relativos à acessibilidade de passageiros do transporte aéreo, 

determina certos procedimentos para os chamados Passageiros com 

Necessidade de Assistência Especial (PNAE).  

Entende-se por PNAE pessoa com deficiência, pessoa com idade igual ou 

superior a 60 (sessenta) anos, gestante, lactante, pessoa acompanhada por 

criança de colo, pessoa com mobilidade reduzida ou qualquer pessoa que por 

alguma condição específica tenha limitação na sua autonomia como passageiro. 

(ANAC, 2019) 

Esses passageiros, de acordo com o órgão regulador do setor aéreo 

brasileiro, têm total prioridade no momento do embarque em todos os voos 

operados em território nacional.  Com isto, qualquer outro cliente que deseja o 

embarque prioritário, mesmo que tenho adquirido um serviço independente para 

tal, só poderá realizar seu embarque após os PNAEs. 

Isto configura um risco potencial grande para a comercialização do 

serviço. Um eventual número elevado de PNAEs pode fazer com que o 

embarque prioritário ocorra praticamente ao mesmo tempo que os demais 

passageiros em determinados voos, causando frustração e uma percepção de 

que o serviço contratado não foi entregue.  

Há ainda a sobreposição de ofertas. Todas as companhias brasileiras já 

oferecem o serviço de embarque prioritário como parte dos pacotes de 

benefícios de outros produtos com maior valor agregado. A decomposição deste 
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item pode enfraquecer a proposta de valor e alterar estratégia comerciais e de 

fidelização já estabelecidas, com um retorno financeiro inferior.  

Check-in prioritário 

O serviço de prioridade no check-in também já é promovido pelas 

companhias aéreas brasileiras atrelado a outros produtos, em especial aos 

programas de fidelização. Assim como no caso do embarque preferencial, há o 

risco de mudar a proposta de valor destes produtos ao permitir que esse 

benefício seja adquirido de forma individual por qualquer passageiro. A 

recompensa é um dos fatores de diferenciação mais fortes tanto para os 

programas de passageiros frequentes quanto para a oferta de tarifas que, por 

oferecem mais benefícios para um grupo limitado, podem ter valores mais altos. 

O check-in, porém, não concorre com outras prioridades previstas pela 

regulação do setor. As companhias têm liberdade para definir tanto a janela de 

tempo dentro da qual o check-in pode ser feito antecipadamente quanto os 

mecanismos por meio dos quais o passageiro pode fazer tal ação. Assim, 

surgem tanto formas quanto prazos diferentes em cada empresa. Há, contudo, 

um ponto em comum: a atratividade do check-in prioritário está ligada 

diretamente à conveniência e ao conforto que os passageiros desejam para ter 

prioridade na escolha do assento para o voo e evitar filas nos aeroportos.  

Dessa forma, só é interessante ofertar o serviço de check-in prioritário de 

forma individual caso os clientes possam fazer a escolha de assentos sem 

restrições e não contem com outras opções além do check-in no balcão 

aeroporto. No entanto, se já há uma receita adicional sendo gerada com o 

serviço de permissão ou setorização da seleção de assentos, a cobrança de 

mais uma etapa no processo pode ser percebida como abusiva. Além disso, 

todas as companhias aéreas brasileiras já oferecem meios alternativos de 

realizar o check-in, como pela internet ou smartphone. 

Fast track 

O fast track é um serviço que permite ao passageiro passar com mais 

rapidez pelas inspeções de seguranças obrigatórias em determinados 



65 
 

aeroportos do mundo. Normalmente, ele também está associado a um check-in 

e embarque prioritários. 

Apesar de estar diretamente associado a jornada do cliente durante o 

transporte aéreo, o serviço não pode ser ofertado pelas companhias aéreas 

independentemente, uma vez que ele está intrinsicamente ligado à infraestrutura 

aeroportuária disponível.  

Aeroportos em todo o mundo disponibilizam áreas específicas para a 

realização do fast track e podem tanto comercializar o serviço de forma avulsa 

quanto torna-lo acessível a passageiros selecionados de determinadas 

companhias aéreas ou membros específicos de determinadas alianças de 

companhias aéreas com as quais possuem parcerias. 

No Brasil, não existem aeroportos que permitam a execução do serviço. 

A exceção é o aeroporto Afonso Pena, em Curitiba, administrado pela Infraero, 

que possui uma desde 2018 uma sala VIP com acesso direto, por meio de uma 

fila dedicada, à área de segurança do aeroporto para a inspeção no raio-x. O 

espaço foi concedido para uma empresa privada que oferta o serviço por meio 

de pacotes que incluem ainda benefícios adicionais como check-in e despacho 

de bagagens a partir da própria sala, além de alimentos, bebidas e descontos no 

estacionamento do local. 

O modelo pode ser replicado em outros aeroportos do país, até mesmo 

com participação das próprias companhias aéreas na ativação dos espaços 

VIPs. É preciso considerar, no entanto, que isso exigira investimentos tanto para 

criação quando para manutenção dos serviços. Além disso, a implantação 

dependeria em última instância de um dimensionamento em conjunto com a 

Polícia Federal e a Receita Federal para permitir que as inspeções de segurança 

tenham filas dedicadas. 

Melhores assentos 

A venda de melhores assentos é uma prática entre as companhias aéreas 

brasileiras. Assentos com maior espaço entre as poltronas - seja nas primeiras 

fileiras o nas saídas de emergência - são oferecidos por preços diferenciados 

aos clientes. 
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O modelo já está implementado e, como observado na pesquisa 

realizada, é bem aceito pelos clientes brasileiros. É importante ressaltar que os 

clientes se dispõem a pagar por esses assentos quando há um benefício claro, 

em especial relacionado ao espaço entre as poltronas – enquanto os clientes 

não se mostram dispostos a pagar pela reserva de assentos comuns eles se 

mostram dispostos a pagar pelo conforto adicional trazido pelos centímetros 

extras. 

A venda desses assentos é realizada, especialmente, no momento da 

compra, quando o cliente realiza a aquisição de bilhetes no site. Em qualquer 

momento antes do voo o cliente pode optar por realizar a compra desses 

assentos, mas essa venda não é estimulada pela companhia. 

A recomendação do grupo é que as companhias busquem incentivar a 

compra desses assentos em outros momentos, em especial no dia da viagem, 

isso poderia representar um incremento de vendas principalmente nos voos 

internacionais. Enquanto no momento de compra da passagem aérea os 

consumidores muitas vezes estão em um momento de garantir o menor preço, 

tornando um gasto extra com um assento diferenciado injustificado, quando o 

voo se aproxima a preocupação com o conforto ganha relevância, podendo 

torná-lo mais propenso a comprar assentos com maior espaço. 

Nesse sentido, há companhias no mundo (a American Airlines é um 

exemplo), que não só incentivam a compra durante o processo de check-in, mas 

também permitem a compra durante o voo – a cobrança é realizada diretamente 

pela tripulação e o cliente pode desfrutar imediatamente do novo assento. O 

principal benefício da venda de melhores assentos a bordo é que nesse 

momento o benefício do assento se torna tangível para o cliente: é possível 

comparar e perceber quão mais confortável pode ser voar com alguns 

centímetros adicionais. 

Leilão de upgrade para classe superior  

O leilão de upgrade é uma boa oportunidade tanto do ponto de vista de 

negócio quanto do ponto de vista do consumidor. Através desse leilão o cliente 

poderia ter acesso a uma cabine superior – em geral à classe executiva, por um 

preço mais baixo que as passagens vendidas para essa classe. 
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Há empresas que oferecem esses produtos de uma forma facilmente 

implementável pelas companhias aéreas, como é o caso do plusgrade, utilizado 

pela LATAM. Através de uma ferramenta online o cliente ingressa as 

informações de sua reserva e define, a partir de um valor mínimo quanto estaria 

disposto a pagar pelo upgrade. Apesar do lance poder ser dado a partir do 

momento da compra o “leilão” ocorre apenas algumas horas antes do voo – 

quando os lances são comparados e os assentos disponíveis entregues aos 

lances mais altos, nesse momento os clientes vencedores são cobrados e 

informados sobre seus novos assentos. 

Enquanto para o cliente esse produto representa uma possibilidade mais 

acessível de viajar em uma classe superior para a empresa é uma oportunidade 

de rentabilizar assentos que de outra forma sairiam vazios. 

Os riscos relacionados a esse produto são dois em especial: clientes 

deixarem de comprar as passagens diretamente em classe executiva por 

acreditarem que conseguirão pagar mais barato através do leilão e o segundo 

diz respeito aos clientes membros das categorias superiores dos programas de 

fidelidade. Muitas vezes, as companhias oferecem o upgrade gratuito sujeito à 

disponibilidade como parte do pacote de benefícios entregue aos principais 

clientes, então a implementação desse subproduto pode levar à redução da taxa 

de sucesso dos upgrades desses clientes. 

Tendo isso em consideração o grupo recomenda a implementação desse 

ancillary pelas aéreas que ofereçam classe executiva e o acompanhamento das 

taxas de sucesso. Buscando o equilíbrio entre o sucesso do leilão e o sucesso 

de cada categoria do programa. 

Transporte terrestre para aeroporto 

O serviço de transporte de passageiros para aeroportos tem a intenção 

de ofertar comodidade para os clientes, através da oferta de transferência de 

passageiros de domicílios para aeroportos, ou de aeroportos para domicílios. 

O objetivo é integrar o transporte terrestre ao aéreo, nas cidades onde as 

companhias aéreas operam, ofertando um serviço único, onde os clientes 



68 
 

tenham opção de comprar o transporte completo, de um endereço específico na 

cidade de origem, até um outro endereço na cidade destino. 

Todas as companhias aéreas brasileiras já ofertam serviços de transporte 

terrestre de passageiros, porém com rotas limitadas à transferência entre 

aeroportos, com foco principal na cidade de São Paulo, entre os aeroportos de 

Congonhas, Guarulhos e Campinas. As empresas utilizam fornecedores 

específicos para prestação do serviço, com terceirização total na maioria dos 

casos. Porém, para viabilizar o serviço de transporte terrestre em domicílio, é 

preciso estruturar uma operação de transporte municipal altamente complexa, e 

largamente diferente do serviço prestado pelas companhias aéreas. Por isso, 

entende que a viabilidade operacional de tal serviço depende do 

estabelecimento de parcerias com fornecedores estratégicos. 

No Brasil, as condições de tráfego variam bastante dependendo da 

cidade. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, por exemplo, é bastante comum a 

incidência de engarrafamentos longos. Isso torna ainda mais complexo a 

disponibilização de serviços de transporte terrestre integrado ao transporte 

aéreo. 

Portanto, torna-se inviável a operacionalização de tal serviço pelas 

companhias aéreas. Porém, existe a possibilidade do estabelecimento de 

parcerias com empresas de transporte compartilhado, como “Uber” ou “Cabify”, 

possibilitando o agendamento de transferências de domicílios para aeroportos, 

e vice-versa. 

Ações de encantamento 

Outra possibilidade de geração de receita adicional para as companhias 

aéreas é a oferta de ações de encantamento de clientes, através da promoção 

de ações a bordo, com foco em clientes e produtos específicos. 

As companhias aéreas podem ofertar serviços premium em datas 

comemorativas, por exemplo, presenteando clientes que estejam 

aniversariando, ou comemorando conquistas pessoais. Além disso, existe a 

possibilidade de estabelecer parceria com empresas que queiram divulgar seus 

produtos a bordo. 
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No mercado brasileiro, existem exemplos de parcerias entre companhias 

aéreas e empresas de diversas indústrias, como cervejarias, marcas de produtos 

de beleza, e promoções relacionadas à esportes. É relativamente comum a 

oferta desses serviços a bordo, com foco na promoção de produtos parceiros.  

Porém, ações exclusivas e customizadas para clientes ainda não são 

comuns no Brasil. A personalização de tais ações torna a atividade complexa, 

requerendo a ajuda de times especializados de marketing e eventos, para 

preparação e execução das ações. A operacionalização de tais ações a bordo 

requer alta integração com times de comissários de bordo, além da aprovação 

das agências reguladoras. Por isso, considerando a oportunidade de receita 

adicional e os custos e risco relacionados a oferta de ações altamente 

customizadas de encantamento, torna-se inviável a oferta em massa de tais 

serviços.  

Acesso às salas VIP 

Um dos serviços exclusivos a serem oferecidos pelas empresas aéreas, 

e muito bem vistos pelos passageiros, é o acesso às áreas VIP em aeroportos.  

As comidas e bebidas caras dos restaurantes localizados nos aeroportos, 

as filas nos banheiros, quantidade mínima de assentos e um número limitado (às 

vezes inexistente) de tomadas para recarregar celulares e notebooks deixam o 

viajante incomodado já antes de embarcar. Nessas ocasiões, ter acesso às salas 

VIPs disponíveis nos aeroportos pode ser de grande alívio. Atualmente, é 

incorreto achar que tal serviço é com relação à seleção de entrada a essas áreas 

reservadas. Já foi o tempo em que o acesso era muito caro ou elegível apenas 

às pessoas ricas e/ou que adquiriram classe executiva em suas companhias 

aéreas – essas, ainda, que deveriam ter parcerias com as Salas VIP para 

permissão de acesso aos seus passageiros. 

Existem vários tipos de salas VIPs nos aeroportos. Algumas ainda são 

bem exclusivas, com maiores restrições de acesso, e consequentemente, mais 

caras. No entanto, um número crescente de Salas VIPs mais acessíveis vem 

surgindo nos últimos tempos, e em virtude disso, um número maior de pessoas 

tem se interessado – e adquirido – acessar tais lounges, por serem ambientes 

mais agradáveis e que trazem comodidades aos passageiros, entre elas: acesso 
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à internet, computadores, itens de leitura, comidas e bebidas variadas, 

segurança, banheiros com chuveiros, entre outros. 

A forma mais tradicional de ter acesso a uma sala VIP é comprando um 

bilhete de classe especial junto à companhia aérea que dá acesso ao lounge. No 

entanto, com o crescimento do interesse dos passageiros, hoje é possível 

usufruir dos serviços de uma Sala VIP de diversas formas: 

 Priority pass: é um que oferece acesso a mais de 700 salas VIP em 

aeroportos de todo o mundo. Para ter acesso, é necessária uma assinatura 

anual que dá direito a usar todas essas salas, independentemente do destino, 

companhia aérea ou da classe em que o usuário viaja; 

 Lounge Pass: para quem não viaja com tanta frequência, o lounge pass é 

uma opção em que o passageiro paga uma taxa única para entrar em 

qualquer uma de suas unidades, não sendo necessário pagar anuidade. Os 

custos variam conforme o lounge escolhido e eventuais serviços adicionais 

contratados. Uma outra opção oferecida pelas Salas VIP é o Day pass, onde 

o passageiro paga uma taxa para usar os serviços o dia todo; 

 Um detalhe importante é que, tanto para o Day pass, quanto para qualquer 

acesso, é necessário que seja apresentado o bilhete de embarque do 

passageiro. 

 Voos Executivos ou de Primeira Classe: geralmente, esse tipo de bilhete 

aéreo oferece o acesso gratuito às salas VIP. Os termos e condições variam 

de acordo com a companhia aérea; 

 Programas de fidelidade das companhias aéreas: para passageiros 

cadastrados no programa de fidelidade da companhia aérea escolhida. 

Geralmente, são passageiros que voam com uma certa frequência e, 

portanto, acumulam pontos e o direito de acesso às respectivas salas – que 

podem ser exclusivas da companhia aérea, como de um grupo de 

companhias; 

 Cartões de Crédito: forma mais comum de acesso aos lounges. Para 

portadores dos cartões abaixo, são oferecidas diversas opções de lounges, 

com preços distintos, de acordo com o perfil do passageiro ou possibilidade 

de pagamento. 
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Compra antecipada de produtos Duty Free 

Um dos serviços que vem agradando cada vez mais aos passageiros, e 

consequentemente, tem sido contratado cada vez mais, é o serviço de 

compra/reserva antecipada de produtos do Duty Free. Isso traz praticidade e 

comodidade aos passageiros na hora de selecionar e comprar os seus produtos.  

A compra pode ser feita nas lojas físicas dos aeroportos, antes do 

embarque ou após a chegada, ou através de reservas via telefone ou website. 

Nesse último tipo de compra, o passageiro recebe suas compras na entrada do 

avião, logo após apresentar seu bilhete de embarque. Seu produto vem lacrado 

e separado, para comodidade e segurança do comprador. Por vezes, poderá o 

passageiro reservar suas encomendas e pagar no portão de embarque ou a 

bordo da aeronave. Caso não seja de seu interesse a compra, pode o passageiro 

desistir da compra, sem custo.  

Outra comodidade para a entrega dos produtos no embarque (ou dentro 

da aeronave), nos Estados Unidos, por exemplo, é a isenção do pagamento de 

taxas, as quais são cobradas nas lojas físicas, caso o passageiro-comprador 

queira levar suas compras consigo naquele momento. A compra/reserva 

antecipada de produtos do Duty Free é um serviço muito cômodo aos 

passageiros, que muitas vezes não tem tempo de passar nas lojas físicas, seja 

pelo pouco tempo de conexão, seja para usufruir outras comodidades, já aqui 

apresentadas. 

5.2. Análise de Viabilidade da solução proposta 

 Considerando os critérios do modelo proposto na Figura 4, o serviço 

complementar que apresenta maior atratividade e pelo qual os clientes estão 

mais dispostos a pagar, se configura como uma inovação no mercado e possui 

um nível baixo de complexidade técnica para implantação é o Despacho e 

Entrega de Bagagem em Domicílio. Essa é a solução proposta por este projeto 

para implantação imediata pelas companhias aéreas brasileiras. Em seguida, 

são detalhados os estudos de viabilidade deste serviço. 
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5.2.1 Viabilidade Técnica 

Para analisar a viabilidade técnica do serviço de coleta e entrega de 

bagagem em domicílio é preciso observar primeiramente os aspectos 

regulatórios da introdução do referido produto.  

Por se tratar de transporte terrestre de mercadorias e itens pessoais, 

existem dois aspectos importantes a serem considerados, já que apresentam 

diferenciais substanciais ao serviço principal de transporte de passageiros, 

sendo a adequação fiscal para prestação e cobrança dos serviços auxiliares, e 

a extensão da apólice de seguro para cobertura de trechos adicionais para 

circulação de bagagens fora das premissas aeroportuárias. 

O serviço adicional tem profunda similaridade com a natureza do 

transporte de cargas, serviço que já é oferecido por todas as companhias aéreas 

brasileiras, inclusive com cobertura de primeira e última milha, serviço que é 

extensivamente ofertado no Brasil, porém incomum em outros países.  

Para comercializar o serviço de transporte de cargas “porta a porta”, com 

cobertura de trechos terrestres (fora das premissas aeroportuárias) combinado 

com o transporte aéreo em aeronaves de passageiros ou cargueiras, as 

companhias aéreas brasileiras já estão aderentes a legislação fiscal vigente, e 

possuem dado serviço como objeto secundário em seus documentos fiscais. Na 

prática, isso garante que é viável emitir documentação para cobrança do novo 

serviço adicional a ser introduzido. 

Similarmente, também pela natureza do serviço de transporte de cargas, 

as empresas já possuem apólices de seguros que garantem a cobertura de 

mercadorias e itens pessoais em território nacional, garantindo que as bagagens 

a serem transportadas entre domicílios e aeroporto estarão seguradas. 

 

5.2.2 Viabilidade operacional – aeroporto e fornecedores firstlast mile 

Do ponto de vista operacional, é preciso ajustar os macrofluxos principais 

de retirada e entrega das bagagens em domicílio, e garantir a coordenação das 

operações dentro dos aeroportos. 
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Para viabilizar a execução da operação terrestre de coleta e entrega das 

bagagens, as companhias podem utilizar os prestadores de serviços que hoje 

têm parceria na operação de transporte cargas. 

Algumas empresas trabalham com redes de franqueados, que operam 

sob contratos de exclusividade, prestando serviços de transporte terrestre com 

a utilização total da marca, e outras contratam empresas especializadas para 

realizar coleta em domicílio e entrega no aeroporto, ou retirada no aeroporto para 

entrega em domicílio. Novamente, devido à similaridade da natureza da 

operação do novo serviço com a operação atual de transporte de cargas, 

concluímos que existe viabilidade operacional para execução dos serviços, com 

apenas alguns ajustes no fluxo operacional.  

 

5.2.3 Viabilidade estratégica  

Do ponto de vista estratégico, é preciso garantir que o novo produto tenha 

aderência com o portfólio de serviços já ofertados pelas companhias aéreas, e 

que seja mais um fator diferencial que fortalece a vantagem competitiva das 

empresas. Como observado nas pesquisas quantitativas, existe um alto 

potencial para exploração do serviço, o indica que existe demanda para 

comercialização, principalmente para as empresas que ofertarem o diferencial 

em combinação com os serviços atuais, permitindo que os clientes adquiram o 

serviço de coleta e entrega de bagagem no momento da compra das passagens 

aéreas. 

O objetivo final é ofertar total comodidade aos clientes que, apenas em 

alguns “cliques”, poderão solicitar a coleta ou entrega de suas bagagens em 

domicílio, e não precisarão se preocupar em transportá-las pessoalmente 

durante todo o trajeto. Trata-se de um serviço premium que trará conveniência 

para os passageiros. 

 

5.2.4 Viabilidade financeira 

 Para condução do estudo de viabilidade financeira, parte-se da 

composição estimada de custo da operação, e em seguida aplica-se uma 
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margem média esperada, para finalmente comparar com outros serviços e 

investigar o nível de disposição dos clientes em pagar. 

 Os principais custos envolvidos no transporte de bagagens estão na 

contratação de serviços terceiros para coleta e entrega. Utilizando os valores 

médios praticados na operação vigente de transporte de cargas, é estimado um 

custo total de R$ 130,00 por bagagem, já incluindo a remuneração dos 

prestadores de transporte, impostos, e custos adicionais de pessoal nas 

premissas aeroportuárias. 

 Em seguida, aplica-ses um mark-up médio de 30%, que garante a 

remuneração das empresas aéreas e viabiliza o crescimento das margens 

globais, totalizando em R$ 170,00 por bagagem, sendo R$ 85,00 para coleta em 

domicílio e entrega no aeroporto de origem, e R$ 85,00 para coleta no aeroporto 

de destino e entrega em domicílio. 

 Ao comparar os valores acima com os preços já ofertados para transporte 

aéreo de bagagem ou excesso de peso, conclui-se que há viabilidade na oferta 

novo do serviço adicional. Porém, para entendimento da total composição de 

custo, refinamento da precificação e cálculo da estimativa de receita total, é 

preciso lançar o serviço em algumas cidades e realizar alguns testes pilotos 

antes da oferta global em todas as cidades onde as empresas operam. 

 

5.3 Plano de implementação do projeto 

Nota-se que existe alta sinergia com a operação atual de transporte de 

cargas, o que fortalece os argumentos para introdução do novo serviço. Por fim, 

estabeleceu-se um cronograma para operacionalização do plano. 

O plano de implementação do projeto considera a aplicação de um teste 

em cidades selecionais, e posterior expansão dos serviços a nível nacional. As 

principais atividades para implementação estão relacionadas a negociação e 

assinatura de aditivos de contratos com prestadores de serviços de coleta e 

entrega, inclusão do novo serviço no fluxo de compra de passagens, e 

treinamento dos funcionários de solo em aeroportos. 
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O Gráfico 10 abaixo demostra as principais fases da implementação do projeto, 

com estimativas de tempo e hierarquia de pré-requisitos: 

Gráfico 10. Cronograma de implementação do projeto 

 

Fonte: Os autores (2019) 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em escala mundial, o setor aéreo sofreu intensas mudanças nos últimos 

tempos. O transporte, especialmente de passageiros e cargas em médias e 

longas distâncias, intensificou-se a partir de ações vindas do processo de 

globalização das economias. Não à toa o setor de transporte aéreo é apontado 

como estratégico para as economias de seus países-origem. Na realidade 

brasileira, as grandes dimensões territoriais colocam o uso desse meio de 

transporte como elemento de integração entre as regiões e, sobretudo, como 

fator de desenvolvimento socioeconômico nacional. A lazer e/ou a negócios, 

cada vez mais clientes e potenciais clientes transformam o mercado brasileiro 

como um dos maiores da América Latina. 

Contudo, esse aquecimento do setor traz junto dois aspectos relevantes 

e que devem ser considerados pelas companhias aéreas: forte concorrência e a 

crescente exigência dos clientes. Para garantir sua competitividade, as 

empresas aéreas viram-se obrigadas a buscar um melhor aproveitamento dos 

seus instrumentais e recursos. No âmbito das diversas possibilidades existentes 

para esse aperfeiçoamento no setor aéreo, construiu-se a questão central desta 

pesquisa: quais serviços e/ou produtos poderiam gerar receitas auxiliares para 

as empresas aéreas na atualidade? Durante o estudo, percebeu-se que seria 

preciso trilhar um caminho teórico, observando os conceitos e as ideias dos 

principais autores que tratam sobre o tema e, após essa reflexão, conhecer as 

opiniões e percepções dos potenciais clientes desses serviços e/ou produtos, 

tendo como baliza a aceitação da cobrança de taxas. 

Percebeu-se, então, que as estratégias de marketing se tornaram peças-

chaves para a diferenciação das marcas das empresas, assim como fornecem 

subsídios para o aperfeiçoamento dos produtos e/ou serviços oferecidos por 

essas companhias. Acrescente-se, ainda, os fatores ligados à inovação 

tecnológica que podem racionalizar processos e reduzir custos das mais 

diversas operações ligadas ao setor. Enfaticamente, observou-se que qualquer 

inovação nos processos ou, ainda, o oferecimento de produtos e/ou serviços, 

necessita de um estudo de viabilidade econômica e técnica para garantia de 

êxito do novo projeto. Ainda, nessa primeira fase da pesquisa, encontra-se uma 
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investigação sobre as principais características e fatores envolvidos no setor 

aéreo mundial e nacional. O histórico de transformações dessas duas realidades 

trouxe experiências de vários setores que embasam a perspectiva de 

oferecimento de serviços e/ou produtos (que não o principal no presente caso, a 

compra de passagem aérea), mas que podem agregar valor ao produto principal 

e, especialmente, gerar receitas extras às empresas. Nesse quesito, colocou-se 

como exemplo, a experiência no setor hoteleiro, que similar e parceiro do setor 

aéreo, apresenta uma longa tradição no oferecimento de serviços e/ou produtos 

auxiliares. Especificamente sobre o setor aéreo, notou-se que os altos custos 

envolvidos na atividade da aviação tornam a condição de inovação e geração de 

rendas auxiliares ainda mais emergente. Lembrando, ainda, que a variação do 

preço do combustível e as sucessivas crises econômicas atingem diretamente 

os referidos destes.  

A partir da revisão da literatura sobre o assunto e do mapeamento das 

realidades organizacionais, o presente estudo seguiu para uma segunda fase: 

conhecer, através de uma pesquisa qualitativa e quantitativa, quais serviços e/ou 

produtos auxiliares poderiam ser oferecidos aos clientes e potenciais clientes 

das companhias aéreas. Nessa parte da pesquisa, identificou-se que a viagem 

(seja a lazer ou seja a negócios), tende a ser vista pelos clientes como 

experiência, isto é, os clientes levarão lembranças boas ou ruins dos serviços 

e/ou produtos oferecidos e tais requisitos serão considerados como relevantes 

no momento da escolha da companhia quando da compra de uma passagem 

aérea.  

Observou-se, também, que alguns serviços e/ou produtos apresentam-se 

como essenciais num pacote de viagem. São eles: venda de comida a bordo, 

internet a bordo, despacho de bagagem e escolha dos melhores assentos, sendo 

assim, o pagamento por esses serviços não seria bem-visto pelos clientes. No 

entanto, tais serviços não apresentam altos índices de rejeição, tais como, as 

taxas referentes ao pagamento em cartão de crédito e dos serviços na central 

de reservas, aeroportos ou lojas. Há, ainda, aqueles serviços que são tidos como 

bem aceitos em sua remuneração e, portanto, considerados serviços 

diferenciados e/ou personalizados, podendo, assim, ser amplamente explorados 

pelas companhias aéreas. São eles: transporte terrestre do aeroporto (de 

chegada ou partida) para o destino (casa, hotel ou trabalho), transporte terrestre 
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do destino (casa, hotel ou trabalho) para o aeroporto (de chegada ou partida), 

acompanhamento de crianças e idosos sozinhos, venda de acesso às salas 

VIPs, viagem com o PET (cachorro ou gato), entretenimento a bordo, ações de 

encantamento e fast track. Destaca-se que alguns desses serviços “de viagem” 

antecipam as demandas do cliente – sendo esse um fator importante para a boa 

experiência da viagem com a empresa aérea, sendo que outros serviços, 

realmente, sugerem a exclusividade, a comodidade e a personalização na 

relação cliente-empresa.  

Em síntese, o fator “resistência ao pagamento” se dá especialmente no 

oferecimento de serviços considerados “os mínimos para uma viagem”. No 

entanto, a disposição ao pagamento cresce quando esses serviços são vistos 

como atrelados à inovação e conceitos como personalização e exclusividade, 

agregando valor à experiência-viagem. Sendo assim, acredita-se que tais 

serviços podem gerar renda extra às companhias e incrementar o setor aéreo. 

Tendo em consideração os critérios definidos na presente pesquisa, 

especialmente a atratividade do serviço, a disponibilidade a pagar e o ineditismo 

do serviço auxiliar no Brasil, foram avaliadas a oferta do serviço de coleta e 

entrega de bagagem em domicílio e também a oferta dos serviços de transporte 

terrestre do aeroporto (de chegada ou partida) para o destino (casa, hotel ou 

trabalho) e transporte terrestre do destino (casa, hotel ou trabalho) para 

o aeroporto (de chegada ou partida). A partir da avaliação de viabilidade desses 

serviços a recomendação final do grupo é que as empresas aéreas busquem 

explorar o serviço de coleta e entrega de bagagem em domicílio, hotel ou 

endereço de escolha do cliente. 

É importante ressaltar que essa recomendação se dá a partir de uma 

análise inicial do produto, ou seja, do modelo proposto o grupo realizou a 

primeira etapa, recomendado que as etapas seguintes sejam realizadas pelas 

empresas antes da implementação final do novo serviço. É importante ressaltar 

que, tratando-se de um trabalho acadêmico, devem ser levadas em 

consideração as limitações desse estudo – dentre as quais deve ser destacada 

a disposição a pagar do cliente, buscando compreender não apenas se há 

interesse em adquirir o serviço, mas quanto os clientes estariam dispostos a 

pagar por ele. 
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Assim sendo, recomenda-se às empresas que realizem uma pesquisa 

quantitativa especificamente sobre o produto escolhido, buscando explorar sua 

atratividade em diferentes públicos e momentos, bem como os valores que esses 

diferentes públicos estariam dispostos a pagar. Posteriormente, recomenda-se 

a realização de um projeto piloto (limitado a uma cidade, por exemplo), para 

avaliar riscos técnicos que podem não ter sido mapeados pelo grupo ao longo 

desse trabalho. 

A realização desse trabalho permitiu ao grupo compreender que as 

companhias aéreas brasileiras já deram passos importantes para estabelecer 

receitas auxiliares de relevância, com a consolidação de seus programas de 

passageiros frequentes e com a cobrança de serviços relacionados à bagagem 

e a marcação de assentos - cobrindo com esses serviços os subprodutos mais 

representativos (em receita) de companhias aéreas estrangeiras, ainda assim, 

há espaço para desenvolvimento de novos subprodutos.  

De modo geral, considerando a aceitação do público em relação aos 

serviços auxiliares que poderiam ser oferecidos, o desafio das empresas está 

em desenvolver novos produtos que não só representem fontes alternativas de 

receita para a empresa, mas também tragam satisfação do cliente, de forma a 

contribuir não apenas com o resultado financeiro de curto prazo das companhias, 

mas também com a sustentabilidade dos negócios ao longo do tempo. 
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APÊNDICE I 

 

Roteiro para Condução dos Grupos Focais: 

 

Introdução  

Explicar aos participantes que a pesquisa a seguir será realizada como parte de 

um Projeto Aplicativo da Pós-Graduação em Gestão de Negócios da Fundação 

Dom Cabral. O projeto em questão visa aprofundar o debate sobre os serviços 

oferecidos pelas companhias aéreas no Brasil, bem como a atratividade dos 

principais produtos. 

 

Aquecimento 

Solicitar aos participantes que contem sobre a relação deles com a aviação? 

Incentivar o debate com perguntas como: Quando vocês começaram a voar? 

Quais são as principais razões que te levam a voar hoje? 

De que maneira vocês enxergam que voar hoje é diferente de voar no passado? 

 

Desenvolvimento 

Durante essa etapa a proposta é levar os participantes ao debate dos chamados 

subprodutos. Dada a possível conotação negativa desse tema a proposta é 

inicialmente abordar o tema de forma indireta, entrando posteriormente em 

discussões mais específicas. 

As perguntas a seguir servem como base para o desenvolvimento dessa etapa:   

Como vocês enxergam a experiência com a companhia aérea hoje (de maneira 

geral, não específica)? Há alguma coisa que vocês sentem falta? O que vocês 

eliminariam se fosse possível? 

Tem alguma coisa que você pensa: “Eu pagaria para ter isso”? 

Vocês costumam voar com empresas estrangeiras? O que veem de diferente e 

o que enxergam de semelhante entre as diversas empresas estrangeiras? O que 

encontram lá fora que gostariam que as companhias aéreas oferecessem? 

Nesse ponto da pesquisa já se tem desenvolvido junto ao grupo um repertório 

inicial com alguns produtos auxiliares – desenvolver a partir disso o conceito de 
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serviços auxiliares e começar a consolidar os aprendizados até aquele momento. 

Questionar nesse contexto se há algo mais que o grupo gostaria de acrescentar. 

 

Agradecimento 

Agradecer aos participantes por sua disponibilidade e contribuição  
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APENDICE II 

 

Questionários e resultados (pesquisa quantitativa) 

 

 

1. Qual seu sexo? 

Answer Choices Responses 

Feminino 48,51% 98 

Masculino 51,49% 104 

 Answered 202 

 Skipped 0 

 

 

  

Feminino Masculino

0,47.

0,48.

0,48.

0,49.

0,49.

0,50.

0,50.

0,51.

0,51.

0,52.

0,52.

Qual seu sexo?

Responses
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2. Qual sua idade? 

Answer Choices Responses 

De 18 a 25 anos 5,45% 11 

De 26 a 35 anos 28,22% 57 

De 36 a 45 anos 46,04% 93 

De 46 a 55 anos 12,38% 25 

De 56 a 65 anos 4,95% 10 

De 66 anos+ 2,97% 6 

 Answered 202 

 Skipped 0 

 

 

  

De 18 a 25
anos

De 26 a 35
anos

De 36 a 45
anos

De 46 a 55
anos

De 56 a 65
anos

De 66 anos+

0,00.

0,05.

0,10.

0,15.

0,20.

0,25.

0,30.

0,35.

0,40.

0,45.

0,50.

Qual sua idade?

Responses
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3. Quantas viagens de avião você realizou nos últimos 12 

meses? 

Answer Choices Responses 

0 a 3 viagens 34,16% 69 

4 a 7 viagens 4,46% 9 

8 a 11 viagens 32,67% 66 

12 a 15 viagens 10,89% 22 

+ 16 viagens 17,82% 36 

 Answered 202 

 Skipped 0 

 

 

  

0 à 3 viagens 4 à 7 viagens 8 à 11 viagens 12 à 15 viagens + 16 viagens

0,00.

0,05.

0,10.

0,15.

0,20.

0,25.

0,30.

0,35.

0,40.

Quantas viagens de avião você realizou 
nos últimos 12 meses?

Responses
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4. Essas viagens nos últimos 12 meses, foram a: 

Answer Choices Responses 

Lazer/ Motivos pessoais 40,10% 81 

Negócio / Trabalho 13,37% 27 

Ambos 46,53% 94 

 Answered 202 

 Skipped 0 

 

 

  

Lazer/ Motivos pessoais Negócio / Trabalho Ambos

0,00.

0,05.

0,10.

0,15.

0,20.

0,25.

0,30.

0,35.

0,40.

0,45.

0,50.

Essas viagens nos últimos 12 meses, 
foram a:

Responses
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5. Pensando nos possíveis serviços que podem ser oferecidos 

pelas Companhias aéreas, além da venda de passagens. Por 

favor, assinale o quanto você concorda ou discorda com a 

existência dos seguintes serviços: 

 

 

 

  

Total

Venda de comida a bordo 22,28% 45 40,10% 81 16,83% 34 12,87% 26 7,92% 16 202

Despacho de Bagagem 34,83% 70 32,34% 65 7,96% 16 14,43% 29 10,45% 21 201

Pagamento de Excesso de Bagagem 32,67% 66 47,52% 96 13,37% 27 1,98% 4 4,46% 9 202

Seleção de Assentos 36,14% 73 24,75% 50 8,42% 17 13,86% 28 16,83% 34 202

Escolha dos Melhores Assentos 37,62% 76 41,58% 84 8,91% 18 5,94% 12 5,94% 12 202

Taxa para pagamento em cartão de crédito 7,43% 15 7,92% 16 8,42% 17 23,76% 48 52,48% ## 202Taxa de serviços na central de reservas, 

aeroportos ou lojas 4,95% 10 12,87% 26 11,88% 24 35,64% 72 34,65% 70 202

Check in prioritário 40,80% 82 40,30% 81 7,46% 15 6,97% 14 4,48% 9 201Fast Track ( um serviço que acelera alguns dos 

processos do aeroporto, dá-te acesso à via 

prioritária nos processos de segurança do 

aeroporto como o raio - x) 36,63% 74 47,03% 95 10,89% 22 2,97% 6 2,48% 5 202

Embarque prioritário 45,05% 91 43,56% 88 3,96% 8 5,45% 11 1,98% 4 202

Entretenimento a bordo (ex: TV, séries e filmes) 49,01% 99 25,25% 51 4,46% 9 14,36% 29 6,93% 14 202

Internet à Bordo 46,77% 94 34,33% 69 10,95% 22 4,48% 9 3,48% 7 201

Leilão de assentos para classe superior 24,26% 49 32,18% 65 22,77% 46 13,37% 27 7,43% 15 202

Entrega de Bagagem em Domicílio 29,85% 60 40,80% 82 22,39% 45 5,47% 11 1,49% 3 201

Despacho de Bagagem em Domicílio 29,00% 58 36,00% 72 25,00% 50 8,00% 16 2,00% 4 200

Transporte terrestre do aeroporto (de chegada ou 

partida) para o destino (casa, hotel ou trabalho) 34,33% 69 46,27% 93 14,43% 29 3,48% 7 1,49% 3 201Transporte terrestre do destino (casa, hotel ou 

trabalho) para o aeroporto (de chegada ou 

partida) 35,15% 71 46,04% 93 13,37% 27 3,47% 7 1,98% 4 202

Acompanhamento online da viagem de parentes 

(idosos, menores ou com deficiências) 55,45% 112 30,20% 61 2,97% 6 4,95% 10 6,44% 13 202

Venda de acesso às salas VIPs 28,22% 57 45,54% 92 14,36% 29 6,93% 14 4,95% 10 202

Compra antecipada de produtos Duty Free e 

recebimento à bordo 27,23% 55 47,03% 95 20,79% 42 3,96% 8 0,99% 2 202

Compra de ações de encantamento (ex: Estou 

viajando com a meu namorado(a) e gostaria de 

antecipadamente programar um pedido de 

casamento a bordo, e compro isso com a 

companhia) 33,17% 67 41,58% 84 17,82% 36 4,46% 9 2,97% 6 202

202

0

Answered

Skipped

Concordo 

Totalmente Concordo

Não concordo e 

Nem Discordo Discordo

Discordo 

Totalmente

0,00.

0,10.

0,20.

0,30.

0,40.

0,50.

0,60.

Pensando nos possíveis serviços que podem ser oferecidos pelas Companhias aéreas, além 
da venda de passagens. Por favor, assinale o quanto você concorda ou discorda com a 

existência dos seguintes serviços:

Concordo Totalmente

Concordo

Não concordo e Nem Discordo

Discordo

Discordo Totalmente
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6. Ainda pensando nesses serviços. Por favor, para cada um 

deles, assinale o quanto você concorda ou discorda em pagar 

por: 

 

 

 

  

Total

Venda de comida a bordo 12,94% 26 36,32% 73 15,92% 32 22,39% 45 12,44% 25 201

Despacho de Bagagem 7,46% 15 24,38% 49 10,95% 22 32,84% 66 24,38% 49 201

Pagamento de Excesso de Bagagem 23,38% 47 57,71% 116 10,45% 21 4,48% 9 3,98% 8 201

Seleção de Assentos 7,96% 16 20,90% 42 4,98% 10 36,82% 74 29,35% 59 201

Escolha dos Melhores Assentos 22,89% 46 48,26% 97 7,96% 16 12,94% 26 7,96% 16 201

Taxa para pagamento em cartão de crédito 3,98% 8 7,96% 16 5,97% 12 27,86% 56 54,23% 109 201Taxa de serviços na central de reservas, 

aeroportos ou lojas 4,48% 9 13,43% 27 13,93% 28 32,84% 66 35,32% 71 201

Check in prioritário 20,50% 41 30,50% 61 11,00% 22 24,00% 48 14,00% 28 200Fast Track ( um serviço que acelera alguns dos 

processos do aeroporto, dá-te acesso à via 

prioritária nos processos de segurança do 

aeroporto como o raio - x) 25,87% 52 46,77% 94 11,44% 23 10,95% 22 4,98% 10 201

Embarque prioritário 20,00% 40 35,00% 70 10,50% 21 22,00% 44 12,50% 25 200

Entretenimento a bordo (ex: TV, séries e filmes) 8,96% 18 12,44% 25 8,46% 17 33,33% 67 36,82% 74 201

Internet à Bordo 15,42% 31 29,85% 60 16,92% 34 21,89% 44 15,92% 32 201

Leilão de assentos para classe superior 18,91% 38 38,31% 77 18,41% 37 12,44% 25 11,94% 24 201

Entrega de Bagagem em Domicílio 28,86% 58 51,74% 104 9,95% 20 6,47% 13 2,99% 6 201

Despacho de Bagagem em Domicílio 30,35% 61 50,25% 101 9,45% 19 7,46% 15 2,49% 5 201

Transporte terrestre do aeroporto (de chegada ou 

partida) para o destino (casa, hotel ou trabalho) 27,36% 55 55,22% 111 10,45% 21 4,48% 9 2,49% 5 201Transporte terrestre do destino (casa, hotel ou 

trabalho) para o aeroporto (de chegada ou 

partida) 26,37% 53 55,72% 112 9,45% 19 4,98% 10 3,48% 7 201

Acompanhamento online da viagem de parentes 

(idosos, menores ou com deficiências) 21,00% 42 22,00% 44 6,00% 12 24,50% 49 26,50% 53 200

Venda de acesso às salas VIPs 25,50% 51 49,00% 98 11,50% 23 8,50% 17 5,50% 11 200

Compra antecipada de produtos Duty Free e 

recebimento à bordo 20,00% 40 37,50% 75 19,00% 38 17,50% 35 6,00% 12 200

Compra de ações de encantamento (ex: Estou 

viajando com a meu namorado(a) e gostaria de 

antecipadamente programar um pedido de 

casamento a bordo, e compro isso com a 

companhia) 32,00% 64 42,50% 85 12,50% 25 7,00% 14 6,00% 12 200

202

0

Answered

Skipped

Concordo 

Totalmente Concordo

Não concordo e

 Nem Discordo Discordo

Discordo 

Totalmente

0,00.

0,10.

0,20.

0,30.

0,40.

0,50.

0,60.

0,70.

Ainda pensando nesses serviços. Por favor, para cada um deles, assinale o quanto você 
concorda ou discorda em pagar por:

Concordo Totalmente

Concordo

Não concordo e Nem Discordo

Discordo

Discordo Totalmente
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7. Pensando nas suas últimas viagens, quais dos serviços 

abaixo você já adquiriu? (Assinale todos que já foram 

adquirido, mesmo que em diferentes viagens) 

Answer Choices Responses 

Venda de comida a bordo 57,43% 116 

Despacho de Bagagem 48,51% 98 

Pagamento de Excesso de Bagagem 19,31% 39 

Seleção de Assentos 41,58% 84 

Escolha dos Melhores Assentos 37,62% 76 

Taxa para pagamento em cartão de crédito 12,38% 25 
Taxa de serviços na central de reservas, aeroportos ou 
lojas 6,44% 13 

Check in prioritário 8,42% 17 

Fast Track 1,49% 3 

Embarque prioritário 9,90% 20 

Entretenimento a bordo (ex: TV, séries e filmes) 12,38% 25 

Internet a Bordo 31,19% 63 

Leilão de assentos para classe superior 0,00% 0 

Entrega de Bagagem em Domicílio 0,00% 0 

Despacho de Bagagem em Domicílio 0,00% 0 

Transporte terrestre do aeroporto (de chegada ou partida) 
para o destino (casa, hotel ou trabalho) 0,00% 0 

Transporte terrestre do destino (casa, hotel ou trabalho) 
para o aeroporto (de chegada ou partida) 0,00% 0 

Acompanhamento online da viagem de parentes (idosos, 
menores ou com deficiências) 0,00% 0 

Venda de acesso às salas VIPs 0,00% 0 

Compra antecipada de produtos Duty Free e recebimento a 
bordo 0,00% 0 

Compra de ações de encantamento (ex: Estou viajando 
com a meu namorado(a) e gostaria de antecipadamente 
programar um pedido de casamento a bordo, e compro 
isso com a companhia) 0,00% 0 

Outro (especifique) 4,95% 10 

 Answered 202 

 Skipped 0 
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0,00.

0,10.

0,20.

0,30.

0,40.

0,50.

0,60.

0,70.

Pensando nas suas últimas viagens, quais dos serviços abaixo você já adquiriu? (Assinale todos que já foram adquirido, 
mesmo que em diferentes viagens)

Responses
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8. Pensando suas próximas viagens, quais dos serviços abaixo 

você adquiriria? 

Answer Choices Responses 

Venda de comida a bordo 47,52% 96 

Despacho de Bagagem 35,15% 71 

Pagamento de Excesso de Bagagem 19,80% 40 

Seleção de Assentos 27,23% 55 

Escolha dos Melhores Assentos 36,14% 73 

Taxa para pagamento em cartão de crédito 2,97% 6 
Taxa de serviços na central de reservas, aeroportos ou 
lojas 2,48% 5 

Check in prioritário 16,83% 34 

Fast Track 20,79% 42 

Embarque prioritário 17,82% 36 

Entretenimento a bordo (ex: TV, séries e filmes) 21,29% 43 

Internet a Bordo 43,56% 88 

Viajar com o PET (cachorro ou gato) junto com o 25,25% 51 

Leilão de assentos para classe superior 31,68% 64 

Entrega de Bagagem em Domicílio 24,75% 50 

Despacho de Bagagem em Domicílio 22,77% 46 

Transporte terrestre do aeroporto (de chegada ou partida) 
para o destino (casa, hotel ou trabalho) 36,63% 74 

Transporte terrestre do destino (casa, hotel ou trabalho) 
para o aeroporto (de chegada ou partida) 32,67% 66 

Acompanhamento online da viagem de parentes (idosos, 
menores ou com deficiências) 18,32% 37 

Venda de acesso às salas VIPs 28,22% 57 

Compra antecipada de produtos Duty Free e recebimento a 
bordo 15,35% 31 

Compra de ações de encantamento (ex: Estou viajando 
com a meu namorado(a) e gostaria de antecipadamente 
programar um pedido de casamento a bordo, e compro 
isso com a companhia) 16,34% 33 

Outro (especifique) 2,97% 6 

 Answered 202 

 Skipped 0 
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0,00.

0,05.

0,10.

0,15.

0,20.

0,25.

0,30.

0,35.

0,40.

0,45.

0,50.

Pensando suas próximas viagens, quais dos serviços abaixo 
você adquiriria?

Responses
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9. Algumas vezes as pessoas sentem falta de alguns serviços 

quando voam. Ainda pensando em companhias aéreas, o que 

você sugeriria que fosse oferecido como um serviço 

adicional? 

Answered 124 

Skipped 78 
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Respondents Responses

1 Serviço médico para idosos

2 Nada

3 Acompanhamento de bagagem

4

Um serviço para família com crianças. Assento junto marcado com antecedência, disponibilidade do cardápio antes da viagem para os lós se 

programarem

5 Ok

6 NIL

7 Não sei

8

UM POUCO MAIS DE CONFORTO ENTRE AS POLTRONAS, PORQUE NA MAIORIA DAS AERONAVES OS ESPAÇOS FORAM REDUZIDOS 

PARA O AUMENTO DA CAPACIDADE EM CADA VIAJEM

9 Venda de bebida alcoólica

10 Tomadas USB e cabos dos tipos mais comuns disponiveis para venda.

11 Não pensei em nada

12 Nada a declarar

13 Poltrona relaxante 

14 Despacho de bagagem e marcação de assento sem cobrança

15 Carregador para notebook 

16 Acompanhar áudio do rádio da fonia aeronáutica

17 Sem sugestão 

18 Nada a acrescentar

19 mais rapidez nos aeroportos

20 Informaçoes relevantes e inusitadas sobre o destino (de acordo com o perfil), 

21 Massagem.

22 Fast track em aeroportos internacionais

23 conforto

24

Realocação de assentos para voos com pouca reserva relativo a quantidade de poltronas e pessoas, para mais comodidade e espaço em caso de 

sobra de assentos vagos 

25 Nao sei

26 internet e opções de videos

27 Esse servico de despacho/ entrega de bagagem em casa 

28 Internet gratuita

29 A

30 Cobertas sempre que necessário, dado que nem sempre estamos preparados pro ar condicionado do voo. 

31 Amenidades (kit higiene, cobertores, fones) extras ou melhores

32 Nada

33 o travesseiro com protetor de pescoso

34 Nenhum 

35 N/A

36 Serviço de massagem nas maos e pés durante voos longos

37 N/A

38 Para voos longos, venda de bebidas alcoolicas.

39 Opções de viagens com animais.

40 Nada

41 Nada

42 Deslocamento

43 Internet grátis 

44 Classe executiva nas cias aéreas brasileiras 

45 Excesso de bagagem de mão  (mais de dois itens)

46 Massagem

47 Travesseiro e melhor reclinamento de poltrona 

48 Venda de produtos Duty Free a bordo

49 Não 

50 Lugares melhores ou aluguel de equipamentos para melhor acomodação de bebês ou ciências pequenas 

51 Áreas específicas para familias com criancas peuenas e a garantia de que familias viajem juntas no avião. Já vi absurdos nesse sentido

52

Acesso ao Netflix pois todos tem uma serie favorita e dependendo da viagem tem que assistir tudo offline.  Sempre ter alguma explicação mais 

simples do programa de milhagem para fidelização e entendimento daa milhas quw esta adiquirindo no voo que esta realizando. 

53 Venda de fone de ouvido, produtos que trazem conforto a viagem tipo almofadas de pescoço

54 Não tenho opinião formada 

55 Cortesias quando há atrasos

56 Conhecer a cabine, antes ou depois da partida.

57  Kit higienico (escova, pasta, hidratante e lip-balm...)

58 City tour, ingressos para atrações

59 Reconhecimento dos melhores viajantes 

60 Transporte no trajeto aeroporto-casa/trabalho e vice versa

61 De mini travesseiros mais fofos q segurassem a cabeça 

62 travesseiro e mantas, com opção de levar pra casa

63 Massagem

64 Passagens com maior flexibilidade de mudança de datas/horários, porém sem custos muito altos

65 Escolha do cardápio antecipado 

66 Venda de acessórios destinados ao bem estar no voo (ex: tapa olhos, earplugs, meias, amenities)  

67 Acho que já tem todas as opções que eu preciso.

68 city tours nas escalas mais longas

69 Nao

70 N/A

71 Não sei no momento.

72 Refeição diferenciada da padrao - pagaria por uma refeição melhor

73 Liberação rápida de verdade de bagagens despachadas. 

74 Amenity kit em voos > 3h, bem como entretenimento de bordo obrigatório nesses voos, mesmo que em rota doméstica 

75 Nada

76

De alguma forma ter a garantia de carregar a mala de mão abordo, mesmo sendo o último passageiro a embarcar. Ter alguma função online, sem 

custo, que faça essa “reserva” de local para a bagagem de mão previamente ao voo. 

77 Sem sugestao

78 Objetos da empresa para comprar.

79 Melhores sobremesaa

80 Travesseiro e coberta em voos domésticos 

81 Não sei 

82 Dispositivos, como tablet 

83 Acessibilidade

84 Internet grátis para troca de mensagens de texto. 

85 em vez de cobrar serviços extras, pq não dar desconto para quem abrir mão de benefícios? 

86 Petiscos

87 Nada 

88 Venda a bordo de melhores assentos!

89 Sorteio de programa de milhagem

90 TV on line

91 Primeira mala a ser descarregada na esteira

92 Opção de despachar malas de 32kg em voos internacionais por um valor acessível 

93 Internet

94 Lugar vobfortavel

95 -

96 Up grade o mesmo sendo emitido com pontos

97 Maior espaço entre poltronas

98 Atenção e sorrisos

99 Amenities 

100 Pacote de lua de mel 

101 Retirada de bagagem despachada prioritária 

102 Para mim ok 

103 Travesseiro de pescoço 

104 Tracking da bagagem

105 Não sei...

106 Atendimento especial a alguém que está operado e não pode carregar peso por exemplo. (Meu caso) 

107 Nada vem à mente 

108

Unha, massagem, engraxate, IPad para pegar na origem e entregar no destino, livros que possam ser pegos na origem e devolvidos no destino, 

sessões de análise a bordo, etc. 

109 Internet grátis para alguns aplicativos

110 Manta e/ou encosto para o pescoço com valor acessível.

111 Reservas em hoteis e restaurantes com preços mais atrativos para quem possui um bilhete aereo

112 Mantas contra o frío do ar condicionado. 

113 Internet que funcione de verdade. Jornais e revistas gratuitos. 

114 Realocação em caso de no show

115 que as companhias aéreas fossem mais sustentáveis, hahahaha

116 FareLock

117 Bebidas alcoólicas 

118 Ter cabais de streaming como  Netflix

119 Fragmentar a classe executiva: só assento ou só o serviço. 

120 Sem ideia

121 Massagem a bordo

122 NA

123 Pre order de comida

124 Não
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84 Internet grátis para troca de mensagens de texto. 

85 em vez de cobrar serviços extras, pq não dar desconto para quem abrir mão de benefícios? 

86 Petiscos

87 Nada 

88 Venda a bordo de melhores assentos!

89 Sorteio de programa de milhagem

90 TV on line

91 Primeira mala a ser descarregada na esteira

92 Opção de despachar malas de 32kg em voos internacionais por um valor acessível 

93 Internet

94 Lugar vobfortavel

95 -

96 Up grade o mesmo sendo emitido com pontos

97 Maior espaço entre poltronas

98 Atenção e sorrisos

99 Amenities 

100 Pacote de lua de mel 

101 Retirada de bagagem despachada prioritária 

102 Para mim ok 

103 Travesseiro de pescoço 

104 Tracking da bagagem

105 Não sei...

106 Atendimento especial a alguém que está operado e não pode carregar peso por exemplo. (Meu caso) 

107 Nada vem à mente 

108

Unha, massagem, engraxate, IPad para pegar na origem e entregar no destino, livros que possam ser pegos na origem e devolvidos no destino, 

sessões de análise a bordo, etc. 

109 Internet grátis para alguns aplicativos

110 Manta e/ou encosto para o pescoço com valor acessível.

111 Reservas em hoteis e restaurantes com preços mais atrativos para quem possui um bilhete aereo

112 Mantas contra o frío do ar condicionado. 

113 Internet que funcione de verdade. Jornais e revistas gratuitos. 

114 Realocação em caso de no show

115 que as companhias aéreas fossem mais sustentáveis, hahahaha

116 FareLock

117 Bebidas alcoólicas 

118 Ter cabais de streaming como  Netflix

119 Fragmentar a classe executiva: só assento ou só o serviço. 

120 Sem ideia

121 Massagem a bordo

122 NA

123 Pre order de comida

124 Não
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10. Por Gentileza, compartilhe conosco o seu nome e e-

mail, apenas para fins de controle. Seus dados não serão 

compartilhados e nenhum contato posterior será realizado. 

Answer Choices Responses 

Nome: 100,00% 188 

Empresa: 0,00% 0 

Endereço: 0,00% 0 

Endereço 2: 0,00% 0 

Cidade/Município: 0,00% 0 

Estado: 0,00% 0 

Código postal: 0,00% 0 

País: 0,00% 0 
Endereço de e-
mail: 98,94% 186 
Número de 
telefone: 0,00% 0 

 Answered 188 

 Skipped 14 
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Respondents Nome: Endereço de email:

1 Thaís Martins thataims@hotmail.com

2 Cristiano cristiano.schuchardt@gmail.com

3 Ca

4 Felipe fcm80@hotmail.com

5 Vanessa vnbarboza.vn@gmail.com

6 Marcio Cimatti marciocimatti@gmail.com

7 Rebeca Bessa rebecasoaresm@gmail.com

8 Marcos Lima mq310575@gmail.com

9 Alecsandra Matias de Oliveira alecsandramatias@gmail.com

10 Cristina rattocristina@hotmail.com

11 Luca lucamorla@gmail.com

12 Alisson Wagner alisson.wagner@hotmail.com

13 Anna Carolina Bretas carolbretas@hotmail.com

14 Mario Franceschini mariohenriqueof@gmail.com

15 Ron rd.santing@minbuza.nl

16 Karina

17 ELUSIANE elusianeimoveis@gmail.com

18 Edson contabilidade@viacaourbana.com.br

19 Gustavo gustavocard18@hotmail.com

20 José Albuquerque joselalbuquerque@outlook.com

21 Paulo Tinôco paroti79@hotmail.com

22 Raul raulgirao@uol.com.br

23 Deybde deybde@gmail.com

24 Amanda amandamachado1@hotmail.com

25 Diogo Miranda Meireles de Oliveira diogo.mmeireles@gmail.com

26 Vanessa Sales Machado sales,vanessam@gmail.com

27 Kleiton Aguiar Locacao kleitonsoeiro@hotmail.com

28 Renata sernagiotto renataserna@msn.com

29 Nano Ribeiro nanoribeiro@hotmail.com

30 Teresa teresadeus@gmail.com

31 Chris chris@eloscomunicacao.com.br

32 Eduardo Leite eduleite1@hotmail.com

33 juliana baptista julianabaptista@gmail.com

34 Marcelo Muxió marcelomuxio@gmail.com

35 Stephanie Bordim Negri stephanie.bn@hotmail.com

36 Pedro Coutinho alquimistauepb@hotmail.com

37 Gabriela press.gabypedron@gmail.com

38 Giampaolo giampaolo.michelucci@emc.com

39 Fabiano Faustino fabianofaustino5@gmail.com

40 Ricardo frotaricardo@live.com

41 Carlos Testa carlos.a.testa@gmail.com

42 Aline Luiz alinea.luiz@gmail.com

43 Felipe felipe_morais@outlook.com

44 Jessica jessicalurafernandes@gmail.com

45 Celia Mattos Tempesta celiareginamattos@gmail.com

46 Eduardo earximenes@hotmail.com

47 Aline line676@yahoo.com.br

48 Maíra Testa mairatesta@gmail.com

49 Lucia Rezende luciarezende0@gmail.com

50 greta cuneo gretacuneo@me.com

51 Marcos marco@gmail.com

52 André detesta@yahoo.com.br

53 Suzana Pamplona Miranda suzanapm@gmail.com

54 Marcelo Schultz massouza@voegol.com.br

55 Ivani Pantaleão ivanipantaleao@terra.com.br

56 André Gustavo andreg_rneves@yahoo.com.br

57 Luiz luiztrevisan@hotmail.com

58 Marta martagucciardi@gmail.com

59 Danilo Almeida danilo.ga84@gmail.com

60 Leidianny leidiannysantos@hotmail.com

61 Marcelo marcelo.capdeville.perez@gmail.com

62 Igor gauchoftz_ce@hotmail.com

63 Iranildo iranildonet@gmail.com

64 Rafael araujo.rafaelb@gmail.com

65 Marcio Soutelo marciosoutelo@me.com

66 Gabriela gbpereira@voegol.com.br

67 Luciana lgoularts@yahoo.com

68 Jamile Balaguer Cruz jamile007@hotmail.com

69 Jean Nogueira nogueirajeancarlo@voegil.com.br

70 titi wessel titiwessel@gmail.com

71 Fabiana oishi fa.oishi@gmail.com

72 Cristiane Brim Thomy Dultra titathomy@hotmail.com

73 Priscila Ott palves75@gmail.com

74 Ana Farinha anamariaa.farinha@gmail.com

75 Gabriel Barros ga.ba.barros@gmail.com

76 Juliana Aranega juliana_aranega@yahoo.com.br

77 Mauro Morellato msscmorellato@gmail.com

78 Bruna brusoto@hotmail.com

79 Camile camilezajdenwerg@hotmail.com

80 Belinda P Simoes bpsimoes@gmail.com

81 Anderson Barbosa Lopes anderson.abl11@outlook.com

82 Renata renata.maluf@gmail.com

83 Viviane viviane@akita.com.br

84 Bruna bruna.cadioli@yahoo.com.br

85 Júlia Frate Bolliger juliafrateb@gmail.com

86 Caio Ramacciotti caio1001@hotmail.cok

87 Carsten forromao@gmail.com

88 Bruna guerra bruh.guerra@hotmail.com

89 Camila Russi camilarussi8@gmail.com

90 Adriana adrianalfocavalcsnti@gmail.com

91 Matheus Motta mbgmotta@icloud.com

92 Antonio Valente ajmvalente@hotmail.com

93 Aline alineodefaria@hotmail.com

94 Kátia Conte Bueno milyedu@hotmail.com

95 Bárbara barbarajq@gmail.com

96 Luiz Eduardo Soutello dudasoutello@gmail.com

97 Marcos Braga marcos.braga@pullse.online

98 Emilio Burlamaqui Neto ecbneto@voegol.com.br

99 Aline alinegelain@hotmail.com

100 George Tadeu Araújo georgetaraujo@gmail.com

101 Pablo Goytia Carmona carmona.pablo@gmail.com

102 Cesar Rua cesarrua71@gmail.com

103 Renata renatasalomone@gmail.com

104 Patrícia Thomas patricia@academiadeviagens.com.br

105 Reno Vasconcelos vasconcelos.reno@yahoo.com

106 Marcela Garcia ma_garcia@hormail.com

107 Karen Midori karenmiid@hotmail.com

108 Renato renato.crestincov@gmail.com

109 Luciana lumpsales@gmail.com

110 Diogo mourão diogomourao44@gmail.com

111 Danilo Alves danilo@panrotas.com.br

112 Cristianne Santos Miyabe csmiyabe@voegol.com.br

113 Juliana jucretella@gmail.com

114 Rogerio rogeriojaraujo@hotmail.com

115 Sonia ramossl4 @uol.com.br

116 Drielly almeidadrielly08@gmail.com

117 André Perdigão andreperdigao@yahoo.com.br

118 Fabio fabiomansur@yahoo.com.br

119 Marcella Rodrigues ma.conz@uol.com.br

120 Marcio marcio@rebobine.com.br

121 maria vithoria mariavithoriacordeiro@hotmail.com

122 Saulo saulo_s7@hotmail.com

123 Eneida eneidacarauta@msn.com

124 Carlos Koga c.koga@mediaonboard.com.br

125 Beatriz bvalota@gmail.com

126 Maria José majots@gmail.com

127 Antonio neto antonio@pita.arq.br

128 Henrique hfavoreto@gmail.com

129 Drielly driellygalvao@gmail.com

130 Cássio Sum cassiosum@yahoo.com.br

131 Franklin franklinvila2@gmail.com

132 Bruno bveronezze@gmail.com

133 Gabriel Dias gabriel@falandodeviagem.com.br

134 Ricardo ricardo.cazuza.santos@gmail.com

135 paulo macari paulo.macari@gmail.com

136 Thais tha_prospero@hotmail.com

137 German Goytia Carmona germangcarmona@Yahoo.com.br

138 Adriano lopes Cruz adriano@viralconteudo.com.br

139 Paula Toniato Pastorelli pptoniato@gmail.com

140 Felipe Maschio fmmaschio@gmail.com

141 Antonio Carlos Rocha antonio@codatec.com.br

142 Mirella mirellapayola@gmail.com

143 Joseline miguel MULINE ramos joseline.ramos@gmail.com

144 Eli Coslovsky ecoslovsky@gmail.com

145 Osvaldo Novais osvaldonovaisadv@gmail.com

146 Marcia marcia-maluf@hotmail.com

147 Diego Bif diegobif@yahoo.com.br

148 Daniel daniellimag@hotmail.con

149 Lilio liliop@uol.com.br

150 Tais taisgimenes5@gmail.com

151 Jade jadeca_ferreira@hotmail.com

152 Graciano Juliani gracianosnp@gmail.com

153 Luiza Terpins luizaterpins@gmail.com

154 Tatiana tatiana.arthur@gmail.com

155 Nick Abreu nick@tradetours.com.br

156 Maurício Cantelli mauriciocantelli@hotmail.com

157 Carolina carolgaete@hotmail.com

158 Paula pauadecastro@uol.co.br

159 Thiago tannus bites Castro thiago@tbseguros.com.br

160 Mamede mamedejunior.ad@gmail.com

161 Fabio Costa fabiomotacosta@hotmail.com

162 Alexia Wuillaume alexiaregis@hotmail.com

163 Zelia Fátima de castro franco zeliafatima@gmail.co

164 Rafaela Gualtieri rafagualtieri@gmail.com

165 Emile Badran ebadran@gmail.com

166 Jerry Adriano Longo jerry@coopercarga.com.br

167 Fred dantas freddantas74@gmail.com

168 Andreza Colicchio Lopes andreza.lopes@ccccsa.com.br

169 Aline aobagdanavicius@voegol.com.br

170 Hallia hallia.makanse@gmail.com

171 Lucas Pinho lucaspinho@gmail.com

172 Loraine Ricino loricino@gmail.com

173 Osmar ofmaduro@gmail.com

174 Bruno bruno.canovas.br@gmail.com

175 Marcos Ballestero marcos.ballestero@yahoo.com.br

176 Felipe Raposo medeirosfr@hotmail.com

177 Juliana jusimao@hotmail.com

178 daniela fazio danifazio@hotmail.com

179 Natália Abud naberger@voegol.com.br

180 Clarissa clarissaberetz@gmail.com

181 Alexandre xz@sold.com.br

182 Paulo de Camargo paulodecamargo@gmail.com

183 Marcelo Aguiar aguiarmf@gmail.com

184 Victor luconi_0535@hotmail.com

185 Ana thereza tete.constantino@hotmail.com

186 Enio Frota eniofrota@hormail.com

187 German Carmona ggcjunior@voegol.com.br

188 Beatriz bia_perrotta@yahoo.com.br
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93 Aline alineodefaria@hotmail.com
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110 Diogo mourão diogomourao44@gmail.com

111 Danilo Alves danilo@panrotas.com.br

112 Cristianne Santos Miyabe csmiyabe@voegol.com.br

113 Juliana jucretella@gmail.com

114 Rogerio rogeriojaraujo@hotmail.com

115 Sonia ramossl4 @uol.com.br

116 Drielly almeidadrielly08@gmail.com

117 André Perdigão andreperdigao@yahoo.com.br

118 Fabio fabiomansur@yahoo.com.br

119 Marcella Rodrigues ma.conz@uol.com.br
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124 Carlos Koga c.koga@mediaonboard.com.br

125 Beatriz bvalota@gmail.com

126 Maria José majots@gmail.com
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128 Henrique hfavoreto@gmail.com

129 Drielly driellygalvao@gmail.com

130 Cássio Sum cassiosum@yahoo.com.br
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132 Bruno bveronezze@gmail.com

133 Gabriel Dias gabriel@falandodeviagem.com.br

134 Ricardo ricardo.cazuza.santos@gmail.com

135 paulo macari paulo.macari@gmail.com
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138 Adriano lopes Cruz adriano@viralconteudo.com.br
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140 Felipe Maschio fmmaschio@gmail.com
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143 Joseline miguel MULINE ramos joseline.ramos@gmail.com

144 Eli Coslovsky ecoslovsky@gmail.com

145 Osvaldo Novais osvaldonovaisadv@gmail.com

146 Marcia marcia-maluf@hotmail.com

147 Diego Bif diegobif@yahoo.com.br

148 Daniel daniellimag@hotmail.con

149 Lilio liliop@uol.com.br

150 Tais taisgimenes5@gmail.com

151 Jade jadeca_ferreira@hotmail.com

152 Graciano Juliani gracianosnp@gmail.com

153 Luiza Terpins luizaterpins@gmail.com

154 Tatiana tatiana.arthur@gmail.com

155 Nick Abreu nick@tradetours.com.br

156 Maurício Cantelli mauriciocantelli@hotmail.com

157 Carolina carolgaete@hotmail.com

158 Paula pauadecastro@uol.co.br

159 Thiago tannus bites Castro thiago@tbseguros.com.br

160 Mamede mamedejunior.ad@gmail.com

161 Fabio Costa fabiomotacosta@hotmail.com

162 Alexia Wuillaume alexiaregis@hotmail.com
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164 Rafaela Gualtieri rafagualtieri@gmail.com

165 Emile Badran ebadran@gmail.com

166 Jerry Adriano Longo jerry@coopercarga.com.br

167 Fred dantas freddantas74@gmail.com

168 Andreza Colicchio Lopes andreza.lopes@ccccsa.com.br

169 Aline aobagdanavicius@voegol.com.br

170 Hallia hallia.makanse@gmail.com

171 Lucas Pinho lucaspinho@gmail.com

172 Loraine Ricino loricino@gmail.com

173 Osmar ofmaduro@gmail.com

174 Bruno bruno.canovas.br@gmail.com

175 Marcos Ballestero marcos.ballestero@yahoo.com.br
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188 Beatriz bia_perrotta@yahoo.com.br


