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1. INTRODUÇÃO 

Este presente relatório visa a apresentação das atividades desenvolvidas durante o 

Estágio Curricular Supervisionado realizado na Gerência de Estratégia de Mercado que 

integra a Diretoria de Inteligência de Mercado da Embraer, em São José dos Campos, Brasil. 

As atividades se desenvolveram no período de 4 de fevereiro de 2014 até 15 de julho de 2014 

tendo como objetivos a realização de atividades referentes a familiarização e a execução dos 

processos de formação do conhecimento e do posicionamento da empresa com relação ao 

mercado. 

 

2. EMBRAER S/A 

A Embraer é hoje uma das maiores empresas aeroespaciais do mundo. Com mais de 

40 anos de existência, atua nas etapas de projeto, desenvolvimento, fabricação, venda e 

suporte pós-venda de aeronaves para os segmentos de aviação comercial, aviação executiva, 

além de oferecer soluções integradas para defesa e segurança e sistemas. 

Com escritórios e fábricas em várias partes do mundo e mais de cinco mil aeronaves 

vendidas em todos os continentes, é líder no mercado de jatos comerciais com até 130 

assentos, a quinta maior fabricante de jatos executivos no mundo e a maior empresa de 

soluções de defesa e segurança do Brasil. 

Ao todo, a Embraer conta com mais de 19 mil funcionários das mais diferentes 

nacionalidades espalhados pelo mundo. A Figura 2.1. mostra os locais onde a Embraer possui 

escritórios, fábricas ou centros de manutenção. 

 
Figura 2.1. Presença da Embraer no mundo. (Fonte: Embraer) 
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2.1. Aviação comercial 

Atualmente, a Embraer é a terceira maior fabricante de aviões comerciais do mundo. 

Com seus consagrados E-Jets, a empresa obteve sucesso na reeducação das companhias 

aéreas com o ajuste de capacidade (chamado de right-sizing) proposto para abertura de novos 

mercados e incentivo à aviação regional. Um exemplo de companhia que cresceu bastante 

operando E-Jets é a Azul Linhas Aéreas no Brasil. Criada em 2004, a Azul atende cerca do 

dobro de cidades que a TAM ou a Gol atendem, atingindo uma maior capilaridade nos fluxos 

pelo país. A Figura 2.1.1 mostra a família de E-Jets E1. 

 
Figura 2.1.1. Família E-Jet E1. De baixo para cima: E170, E175, E190 e E195. 

3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

3.1. Resumo das atividades 

O estágio curricular foi realizado no período de 4 de fevereiro de 2014 até 15 de julho 

de 2014. Durante esse período, acompanhei, auxiliei e desenvolvi atividades referentes a 

familiarização com os processos de estratégia de mercado. Dentre essas atividades, as mais 

importantes foram: análise de curva de sobrevivência de aeronaves, análise de produtividade, 

análise de transferência de aeronaves entre regiões do globo, estudo de direcionadores de 

mercado por região, análise de dados para previsão de demanda (em termos de RPK – 

Revenue Passenger-Kilometer), simulação de modelos de previsão de aeronaves no Oriente 

Médio (refletido no último Market Outlook1 emitido), estudo da mudança de operação dos 

                                                      
1 O Market Outlook emitido pela Embraer a cada dois anos mostra a visão de mercado da Embraer para os 

próximos 20 anos, refletindo demandas requeridas pelo mercado no que diz respeito a aviação comercial. O 

Market Outlook 2014-2033 pode ser acessado em: 

www.embraercommercialaviation.com/MarketInfo/VPC_MktOutlook_2014.pdf 



7 

 

jatos de 50 assentos nos EUA, estudo sobre o efeito de Boeing 737-family e A320-Family 

usados sobre a venda de novos E-Jets (modelos E195-E1 e E195-E2). 

3.2. Análise de curva de sobrevivência de aeronaves 

Uma curva de sobrevivência de aeronaves é basicamente uma curva que mostra um 

comportamento natural de retirada ou de aposentadoria de uma aeronave dadas as restrições 

(uma região ou uma categoria de aeronave específicas são exemplos de restrição). No geral, 

as curvas de sobrevivência possuem uma forma como a mostrada na figura 3.2.1, que 

parecem mais uma acumulação inversa de uma curva normal de distribuição probabilística. 

 
Figura 3.2.1. Exemplo de forma de uma curva de sobrevivência. 

Uma forma de se determinar essas curva é observando, hoje, por exemplo, a 

porcentagem das aeronaves que foram entregues em anos anteriores que continuam em 

serviço. A partir dessas idades, gera-se a curva por um modelo simples de regressão. 

Porém existem outros fatores importantes que influenciam a retirada de aeronaves em 

uma região. Pode-se citar aqui dois exemplos: 

1. Retirada de jato de 50 assentos nos Estados Unidos: As aeronaves são retiradas 

devido a falta de economia da operação delas, com combustível elevado e tarifas 

reduzidas. Essa retirada também depende da capacidade das fabricantes de 

entregas de aeronaves novas; 

2. Retirada de aeronaves do tipo wide-body no Oriente Médio: com o crescimento de 

empresas como Emirates e Qatar, que competem na qualidade do serviço 

prestado, as curvas de sobrevivência na região para essas aeronaves vêm se 

deslocando para a esquerda ao longo do tempo, como mostra o exemplo na figura 

3.2.2. 
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Figura 3.2.2. Exemplo de curva de sobrevivência de wide-body no Oriente Médio. 

 Portanto, um estudo de análise de curvas de sobrevivência deve buscar contemplar e 

entender as variáveis que influenciam a retiradas das aeronaves. Dessa forma, dependendo de 

como é previsto o comportamento da indústria, pode-se gerar curvas que simulem a retirada 

futura dessas aeronaves.  

3.3. Análise de produtividade de aeronaves 

Uma análise de produtividade de aeronaves se limita ao estudo da quantidade de 

ASKs2 (Available Seat-Kilometer, métrica de capacidade) gerados pela aeronave em uma 

hora. O cálculo básico dessa produtividade é dado pela equação 1 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =
∑ 𝐷𝑖𝑠𝑡â𝑛𝑐𝑖𝑎 × 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒

∑ 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠𝑉𝑜𝑎𝑑𝑎𝑠
 ,                                    (1) 

onde a distância é dada em km e a capacidade em número de assentos (obtendo ASK). Como 

verificação pode-se dividir essa produtividade encontrada pela capacidade média da 

aeronave. O resultado deve ser compatível com a velocidade média de cruzeiro da aeronave: 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑐𝑟𝑢𝑧𝑒𝑖𝑟𝑜 ~ 
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑚é𝑑𝑖𝑎
,                                          (2) 

 Assim, com esses valores anuais, pode-se fazer uma análise anual da evolução da 

produtividade. Espera-se, por exemplo, maior produtividade quando se tem maior número de 

aeronaves maiores e com mais tecnologia. Outros fatores que afetam a produtividade média é 

                                                      
2 ASK (Available Seat-Kilometer): é uma medida de capacidade, dado pelo número de assento disponíveis 

multiplicado pela distância voada. 
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a etapa média tratada: estima-se maior produtividade quando se tem maiores etapas, pois o 

tempo de aeronave no solo é relativamente menor. 

3.4. Análise de transferência de aeronaves entre regiões 

Quando se trabalha com a previsão do mercado de aeronaves comerciais, é importante 

ter conhecimento sobre o mercado de usados no mundo. Muitas vezes, pode-se observar 

características específicas de absorção de usados para cada região analisada. A África, por 

exemplo, é uma das regiões que mais absorve aeronaves mais antigas (com 20, 25 ou até 30 

anos). O foco desse estudo é obter um perfil (idade e quantidade) de aeronaves usadas 

entrantes anualmente em cada região. Para essa análise, foi observado o fluxo de aeronaves 

usadas durante os últimos 10 anos, considerando quantidade, modelo, idade, região e 

crescimento econômico. 

3.5. Estudo de direcionadores de mercado 

Essa análise é uma prévia para a criação de modelos econométricos de previsão de 

RPK para cada região. Ela é feita a partir de testes de correlação e de significância estatística 

das variáveis previamente selecionadas. 

O Produto Interno Bruto (PIB ou GDP, em inglês) é o principal direcionador em todos 

casos, podendo haver, por exemplo, dummies como variáveis explicativas de determinados 

acontecimentos históricos, como a crise internacional no final de 2008 e o atentado às torres 

gêmeas em 2001. A Figura 3.5.1, mostra um mapa global com as respectivas taxas de 

crescimento de PIB e RPK no mundo. As bolas coloridas comparam os valores absolutos de 

RPK em 2013 e em 2033, proporcionalmente a suas áreas. 
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Figura 3.5.1. Estimativa de taxas de crescimento de PIB e RPK para os próximos 20 anos.  

(Fonte: Embraer Commercial Aviation - Market Outlook 2014-2033) 

3.6. Simulação de modelo de demanda para o Oriente Médio 

O processo de previsão de demanda por aeronaves em uma região apresenta um 

framework relativamente simples, como o apresentado na figura 3.6.1. 

 

Figura 3.6.1. Framework do processo de previsão de demanda. 

A simulação do modelo de previsão do número de aeronaves para o Oriente Médio 

(incluindo o Egito) ao longo dos próximos 20 anos foi feita considerando variáveis como 

crescimento da demanda (gerado por modelo econométrico), frota atual, curva de 

sobrevivência e aeronaves com pedido em carteira, por exemplo. Os resultados obtidos, 
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juntamente com demais resultados para outras regiões, foram validados com gerente, diretor e 

vice-presidentes para posterior divulgação.  

Além desses fatores, existem sempre outros fatos que a Embraer utiliza para 

influência no mercado mostrando a vantagem que a empresa pode ter. Dois dados 

importantes são PDEW (Passengers Daily Each Way) e o número de frequências de voo. 

Como mostra os gráficos da figura 3.6.2, dos mercados no Oriente Médio, cerca de 85% 

operam com uma densidade menor que 300 passageiros diários e cerca de 57% dos mercados 

(258) operam com menos de um voo diário. 

 

Figura 3.6.2. Densidade de mercados – PDEW. (Fonte: Embraer) 

Isso mostra que deve haver (e realmente há) uma falta de proporção do tamanho da 

aeronave com esses mercados. A entrada de uma aeronave menor, com foco regional, 

aumenta a frequência diária, podendo diminuir o load factor médio e até mesmo podendo 

estimular maior demanda. 

Todos os resultados obtidos foram submetidos para avaliação e aprovação de diretores 

e vice-presidentes da empresa para posterior divulgação no Market Outlook 2013-2034, que 

pode ser acessado por meio da página de Aviação Comercial da Embraer na Internet. A 

Figura 3.6.3 mostra a projeção de entregas (projected new deliveries) e a estimativa de frota 

em serviço em 2033 (fleet in service). 
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Figura 3.6.3. Projeção de entregas e estimativa de frota em serviço em 2033 no Oriente Médio. 

3.7. Estudo da operação dos jatos de 50 assentos nos EUA 

As primeiras maiores fabricantes de jatos de 50 assentos (J50) do mundo (Embraer e 

Bombardier) não mais produzem aviões dessa categoria. Nos EUA, um dos mercados mais 

maduros do mundo, esse tipo de aeronaves está entrando em desuso devido a sua 

inviabilidade econômica; as maiores empresas da região já anunciaram centenas de retiradas 

de operação de J50. O objetivo do estudo foi identificar características nas rotas em que as 

companhias aéreas pararam de operar com essa aeronave ou a substituíram por outra. Uma 

boa caracterização pode gerar oportunidades para novas vendas dos atuais produtos das 

empresa (E-Jets E1 e E2). 

O estudo foi iniciado com a identificação de todos os mercados (neste caso, par de 

aeroportos) em que se tinha a atuação de um J50. Analisou-se os mercados em que o J50 

iniciou a parada de operação observando variáveis como yield, tarifa, distância para um outro 

aeroporto, tipo de voo (classe executiva ou econômica), conexões para outras partes do país 

ou do mundo e se o mercado de J50 foi completamente cancelado ou se o J50 foi substituído 

por outra aeronave. Também foram observados os novos mercados ainda abertos por essa 

categoria de aeronave, pois ele ainda se mostra eficiente para essa abertura e para gerar uma 

demanda inicial. 

3.8. Estudo sobre o efeito de aeronaves usadas sobre as vendas de E-Jets 

Diferente do que alguns pensam, apesar da fabricação de aeronaves de diferentes 

categorias, a Embraer concorre com as grande Boeing e Airbus. Ambos fabricam aeronaves 

para atender demanda por viagens e também porque essas duas últimas possuem aeronaves 
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de capacidade parecida com os E-Jets E195-E1/E2. Essa competição ocorre também no 

mercado de usados, pois os aviões usados da Airbus e da Boeing passam a ter preços 

competitivos com os novos das Embraer. 

Verifica-se no mundo um grande número de aeronaves das categorias dos 737-family 

e A320-family com pedidos em carteira. Devido a isso, muitos analistas pelo mundo mostram 

preocupação com relação à possibilidade de sobre capacidade, principalmente na Ásia e em 

países nórdicos europeus. O excesso de oferta das empresas as obrigam a reduzir suas frotas, 

se desfazendo de aeronaves que podem ser relativamente novas (até 10 anos). Esse 

movimento afeta diretamente o mercado de usados reduzindo os preços das aeronaves e as 

tornando mais competitivas ainda, impactando as vendas de E-Jets. 

O objetivo do estudo é entender as maiores empresas (com mais pedidos em carteira) 

e analisar a possibilidade do aumento de disponibilidade de aeronaves usadas pelo mundo. O 

estudo conta, também, como o contato com os demais escritórios de vendas da Embraer pelo 

mundo para se ter um melhor entendimento desse impacto dado diretamente dos vendedores 

de cada região. O entendimento dessa dinâmica do mercado auxilia os executivos e os 

vendedores a traçarem planos de ação para combater a competitividade dessas aeronaves. 

 

4. CONCLUSÃO 

O estágio foi um experiência bastante enriquecedora, pois permitiu vivenciar o ambiente 

de trabalho em que é gerado conhecimento sobre mercado para uma das maiores empresas do 

Brasil e que possui papel importante no que tange o posicionamento do país como potência. Além 

disso, foi interessante ver conhecimentos sobre transporte aéreo e estatística adquiridos no ITA 

sendo aplicados juntamente com análise crítica de pessoas mais experientes. 

O contato adquirido com analistas, gerentes e diretores agregou bastante valor na abertura 

da minha visão de competitividade de produtos e de empresas no mercado de transporte aéreo. 
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