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O setor aéreo 
brasileiro enfrenta um 
'Coronavírus' por ano

Os impactos da 
COVID-19 na 
economia já estão 
na mesa. Segundo 
estimativas recentes 
da ICAO (International 
Civil Aviation 
Organization), 
agência especializada 
das Nações Unidas, 
a perda de receita 
do setor aéreo deve 
ser de 5BI USD entre 
as 70 companhias 
que já anunciaram 
cancelamento de seus 
voos internacionais no 
primeiro trimestre

Significa que cerca de 
20 milhões de pessoas 
deixarão de viajar em 

todo mundo, apenas nos 
três primeiros meses do ano. 
Além de repensar destinos, 
frotas, tripulação e con-
tingências, as companhias 
precisarão identificar quais 
tarifas devem ser praticadas 
afim de não desestimular 
ainda mais o desejo ou a 
necessidade de viagem.

Curioso é que no Brasil 
temos cerca 25 milhões de 
assentos vazios anualmen-
te, quase 10 p.p. maior com-
parado à taxa de ociosidade 
do mercado americano. Ou 
seja, podemos dizer que o 
setor aéreo brasileiro sente 
o impacto de um COVID-19 
todo ano! Não é à toa que o 
setor registrou prejuízo em 
7 dos últimos 10 anos.

Quem trabalha com ge-
renciamento de receita sabe 
que em momento de picos 
de demanda, tanto para 
cima quanto para baixo, as 
regras de preços não cos-
tumam funcionar tão bem 
assim. Nesses momentos 
fatores emocionais - de 
medo ou euforia p.ex. - es-
tão rondando a cabeça dos 
consumidores e a dinâmica 
de compra muda completa-
mente. Quando uma crises 
dessas acontece isso fica 
evidente.

Mas independente de 
crises, os resultados anu-
ais do setor já deveriam 
ser suficientes para que as 
companhias encontrassem 
novas formas de vender 
tarifas mais adequadas à 
economia local, e assim, 
aumentar a taxa de ocu-
pação das aeronaves com 
segurança.

Se as cias aéreas brasilei-
ras conseguissem vender 
a metade desses assentos 
ociosos por uma tarifa mé-
dia de R$350 teriam um in-
cremento de mais de R$4,3 
bilhões no caixa, com 12,5 
milhões de novas viagens 
divididos em novos clientes 

e/ou mais viagens/ano por 
passageiro.

Sabemos que as compa-
nhias aéreas já investem 
em ações comerciais, de 
marketing e em revenue 
management cada vez mais 
informatizadas no intuito 
de identificar, clusterizar 
e fidelizar seus clientes. 
Mas por que ainda não 
conseguem otimizar estes 
milhares de assentos?

Porque seu sistema de 
vendas entre canais e políti-
cas de preços/descontos são 
praticamente os mesmos há 
mais de 50 anos. Embora 
muitos esforços em aprimo-
rar esses sistemas estejam 
sendo feitos, inclusive utili-
zando Inteligência Artificial.

Mas quando a arquitetura 
de vendas não muda, o que 
a IA pode fazer é otimizar 
processos antigos. Por mais 
que você use tecnologias 
avançadas, se você não olhar 
para o modelo de negócios 
(receita e vendas principal-
mente) você estará fazendo 
mais do mesmo.

Algumas companhias aé-
reas, por exemplo, avançam 
em analises por CPF para 
distinguir venda direta da 
indireta ou corporativo do 
lazer e oferecer viagens/
preços personalizados para 
viajantes frequentes. 

Ajuda, mas será que é 
suficiente para preencher 
25 milhões de assentos/
ano ociosos? Os números 
do setor mostram que não.

Na dinâmica econômica 
de hoje, com viajantes 
hiperconectados e dados 
na nuvem, é possível criar 
modelos de análise em 
tempo real, previsões mais 
apuradas e decisões mais 
assertivas em todo o perí-
odo de venda de cada voo, 
aumentando o número de 
viagens/ano por passageiro, 
elevando o yield e o ticket 
médio em todos os voos.

Possível? Sim. Fácil? Claro 
que não. Estamos falando 
em mudar um processo 
estabelecido há mais de 50 
anos. Por isso, precisamos 
de empresas aéreas capazes 
de tomar decisões mais 
ousadas e inovadoras com 
investimentos reais para te-
rem resultados diferentes e 
saberem navegar (ou voar) 
em momentos como esse.

Se isso não acontecer, 
os próximos 10 anos serão 
iguais aos últimos 10, inde-
pendentemente de novas 
crises. Será que é isso que as 
cias aéreas querem? Quem 
sairá na frente?

(*) - Especialista em Inteligência 
Artificial, é professor da 

SingularityU Brazil e CTO 
da Trafega.com.

(**) - É CEO da Trafega.com, 
startup que oferece solução 

para o relacionamento 
sustentável entre empresas 

aéreas e viajantes.

Eduardo Ibrahim (*) e Renato Melo (**)

Produtos de consumo 
como alimentos, ma-
teriais de higiene e 

limpeza e, principalmente 
medicamentos, dependem 
da nota fiscal eletrônica 
(NFe) para que o transporte 
possa ocorrer normalmente. 

Para isso é necessário que 
o certificado digital, utilizado 
para a emissão da NFe, es-
teja devidamente no prazo. 
Na última semana, o diretor 
presidente do Instituto Na-
cional de Tecnologia da In-
formação – ITI Marcelo Buz 
alertou sobre a necessidade 
de verificação da validade 
dos certificados digitais para 
que não ocorram problemas 

É preciso se certificar da validade do certificado digital para os 
próximos 120 dias.
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Coronavírus 
impulsiona 
compras online 
no Brasil

A necessidade de isola-
mento causada pelo Coro-
navírus impactou as vendas 
de lojas e shoppings, que 
fecharam suas portas para 
evitar aglomerações e contá-
gio. Neste cenário, empresas 
físicas que fazem vendas 
online, como Americanas, 
Ricardo Eletro, Carrefour, 
Fastshop, Casas Bahia, Sa-
raiva e Extra, disponíveis na 
MyCashBack, plataforma de 
cashback com mais de 300 
sites cadastrados, podem 
registrar um aumento signi-
ficativo nas compras online, 
nos próximos dias.

Segundo dados reunidos 
pela MyCashBack, a plata-
forma já registrou cresci-
mento de 200% do tráfego e 
em pedidos, em comparação 
com o mesmo período de 
2019, bem como um au-
mento de 60% em relação 
ao mês anterior. “Achamos 
que a tendência de vendas 
online ficará mais forte por 
conta do isolamento, e irá 
mudar a maneira como 
estamos acostumados a 
comprar. Em um cenário 
em que as pessoas também 
precisam economizar, as 
ofertas de reembolso são 
boas opções, para comprar 
de forma consciente e pou-
par dinheiro neste período”, 
diz Tomer Gooterman, CEO 
da MyCashBack.

Ainda segundo Gooter-
man, a MyCashBack não 
trabalha somente com gran-
des players do mercado. 
“Apoiamos também os co-
mércios locais ao promovê-
-los e convocamos sites para 
se cadastrarem em nossa 
plataforma". Desta forma, 
qualquer loja (roupas, bem-
-estar e saúde, alimentos 
e bebidas, etc.) pode se 
cadastrar e promover seus 
negócios online.

Para 65,4% da população 
mundial, os países deve-
riam fechar suas fronteiras 
e não permitir que nenhu-
ma pessoa entre ou saia até 
que se prove que a Covid-19 
tenha sido contida. Esses 
são os dados da quarta onda 
da pesquisa “Tracking the 
coronavirus – results from 
a multi-country poll”, rea-
lizada semanalmente pela 
Ipsos com entrevistados de 
12 nações.

O país que mais encoraja 
o fechamento de fronteiras 
é a Índia, com aprovação 
de 79% dos ouvidos lo-
calmente. Em seguida, 
aparecem Vietnã (78%), 
Itália (76%) e China (73%) 
que, fortemente afetados 
pela pandemia, também 
apresentaram altos ín-
dices de concordância 
com a medida. Na outra 
ponta do ranking, o Reino 
Unido (51%), a França 
(53%) e os Estados Unidos 
(62%) tiveram os menores 
percentuais de apoio à 
iniciativa. Rússia (71%), 
Austrália (69%), Japão 
(67%), Canadá (59%) e 

Soldados com máscaras patrulham ruas de Catânia, na Itália.
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Estudo realizado pela KPMG 
global, intitulado "Emerging 
Trends in Infrastructure", indica 
as principais tendências no setor 
de infraestrutura. Na publicação, 
foram identificadas as questões 
prioritárias que influenciarão a 
área ao longo deste ano e com-
partilhadas as perspectivas em 
relação ao modo como a indústria 
e o mercado irão responder a 
esses quesitos. 

As dez principais tendências para 
o setor de infraestrutura este ano 
são as seguintes: 
 1) A sociedade passa a lutar e 

se posicionar. 
 2) Resiliência, infraestrutura e 

segurança em primeiro lugar. 
 3) Mudança na percepção do 

gerenciamento de riscos. 
 4) A nova globalização vem do 

Leste - O fluxo de capital está 

Renovação do certificado 
digital deve ser antecipada
Com a decretação de estado de calamidade pública no país devido a pandemia de Coronavírus, muitos 
serviços essenciais à população não podem ser prejudicados pelo risco de desabastecimento

contábeis e de logística não 
podem parar para garantir 
o abastecimento neste 
período. 

“É um momento de incer-
tezas e precisamos nos pre-
caver para que nada impeça 
que os procedimentos que 
utilizam a certificação digital 
parem. Além da emissão da 
NFe, a ferramenta também 
se tornou imprescindível 
para realizar trabalhos à 
distância, como assinar 
documentos importantes. 
Procurem uma Autoridade 
de Registro e garantam a 
renovação dos seus certifi-
cados digitais”, indica Araújo 
(AI/AARB)

na emissão das notas. 
“É preciso se certificar 

da validade do certificado 
digital para os próximos 
120 dias. Caso a expira-
ção ocorra dentro deste 
período, aconselha-se a 
antecipação da renovação 

do certificado digital”. Para 
o presidente executivo da 
Associação das Autorida-
des de Registro do Brasil 
– AARB, Edmar Araújo, o 
alerta é muito importante, 
pois os trabalhos em muitos 
departamentos comerciais, 

Maioria das pessoas 
apoia fechamento de fronteiras

Alemanha (57%) também 
foram ouvidos.

O estudo também per-
guntou aos entrevistados 
se, caso diagnosticados, se 
colocariam voluntariamen-
te em quarentena por, no 
mínimo, 14 dias. A imensa 
maioria dos participantes, 
88,1% do total de ouvidos 
nos 12 países, concordou 
que ficaria em reclusão.

Na Itália, mais de nove 
em cada dez pessoas (94%) 
permaneceriam em casa se 
estivessem infectadas. A 
percepção foi quase a mesma 
na China e no Canadá, ambos 
com 93%. 

O ranking de concordância 

segue com França (92%), 
Vietnã (90%), Austrá-
lia (89%), Reino Unido 
(89%), Rússia (86%) e 
Índia (84%). Apesar de 
todas as nações apoiarem 
a medida, as que demons-
traram menor aceitação 
à quarentena foram a 
Alemanha, com 82%, e o 
Japão (83%) e os Estados 
Unidos (83%), ambos com 
83%. A pesquisa on-line foi 
conduzida entre os dias 12 
e 14 de março e contou com 
a participação de cerca de 
12 mil pessoas, com idades 
de 16 a 74 anos. A margem 
de erro é de 3,5 p.p. (www.
ipsos.com/pt-br).

De olho nos reflexos econômicos que virão 
em razão da pandemia do Coronavirus, a Caixa 
anunciou medidas em prol da população que 
afetam diretamente nos empréstimos disponibi-
lizados pelo banco. Quanto aos financiamentos 
habitacionais, será permitida, inicialmente, 
uma pausa de até 60 dias, que poderá ser feita 
diretamente no aplicativo do banco, evitando 
aglomerações nas agências.

Esta medida já foi utilizada pela Caixa em 
outra ocasião, como lembra o presidente 
da Associação Brasileira dos Mutuários da 
Habitação (ABMH), Vinícius Costa. “Quan-
do o país enfrentava uma crise econômica 
e os índices de inadimplência aumentavam. 
A medida tem, na verdade, dois vieses bem 
importantes: do ponto de vista social, ajuda 

o trabalhador a não perder imediatamente o 
seu imóvel financiado. O segundo, do ponto 
de vista econômico, que se subdivide em dois 
segmentos: um para o mutuário e outro para 
o banco”, explica.

De acordo com ele, para o mutuário, a curto 
prazo, o alívio é importante, pois o valor da 
prestação poderá ser empregado em alimenta-
ção e saúde, por exemplo, que no momento da 
pandemia e da crise econômica serão as áreas de 
maior importância. “Já para o banco, ele garante 
o recebimento dessa parcela ao final do contrato 
(com os acréscimos legais) e também evita a 
imobilização de seu capital com a execução dos 
contratos habitacionais e assunção dos encargos 
do próprio bem (IPTU e condomínio)”, diz (AI/
ABMH).

Caixa suspende prazo para pagamento 
das prestações de financiamento

Estudo da KPMG indica as principais tendências em infraestrutura
se movendo ao contrário, 
mas sempre na direção das 
melhores margens de lucro. 

 5) O mundo corporativo abraça 
a sustentabilidade. 

 6) Planejadores e consumidores 
se alinham. 

 7) Os mercados emergentes 
adotam financiamento pri-
vado. 

 8) O "Infratech" inclina a ba-
lança. 

 9) Pequeno se torna bonito - 
Por alguns anos, grandes 
projetos pareciam ser a 
melhor solução para os 
problemas da sociedade. 
Essa lógica vem sendo 
reconsiderada, levando 
em consideração atrasos e 
custos elevados. 

 10) A lâmpada que se acende 
- Autoridades começarão a 

formando por meio de novas 
tecnologias e inovação, líderes 
estão dando mais importân-
cia para fatores ambientais e 
climáticos, impactando maior 
velocidade e eficácia na maneira 
de fechar negócios. O resultado 
das transformações é o endere-
çamento e mitigação de riscos, 
criando grandes desafios no 
setor de Infraestrutura, uma 
realidade em que os governos, 
investidores, construtoras e 
operadoras precisarão ser ágeis 
para responder e se reformular", 
afirma o sócio da KPMG líder do 
setor de infraestrutura no Brasil, 
Eduardo Redes. 

Para ter acesso à pesquisa, 
basta clicar no link: (https://
assets.kpmg/content/dam/kpmg/
xx/pdf/2020/01/emerging-trends-
-in-infrastructure.pdf).

usar seus dados para con-
duzir uma mudança signi-
ficativa na maneira como a 
infraestrutura é planejada, 

projetada, entregue, opera-
da e mantida. 

"Os mercados estão se trans-
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