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Dassault Aircraft Services
Service Center Capabilities / Capacidade do Centro de Serviços
Our Sorocaba facility has the parts, tooling, and certification required to perform all multiples of “12 Month” inspections up to the “48 
Month” inspection and “B” Inspection checks on Falcon 50 series, 900 series, 2000 series, 7X and 8X aircraft. Facility services include:
Nossas instalações em Sorocaba possuem peças, ferramentas e a certificação necessária para realizar inspeções de 12 meses até 
48 meses e “Check” B Inspection nos Falcons 50, 900 e 2000, 7X, e na aeronave 8X. Seus serviços incluem:

• Airframe Maintenace / Manutenção de Fuselagem
• Engine Maintenance / Manutenção de Motores
• Battery Shop / Oficina de Baterias
• Prepurchase Evaluations (PPE) / Avaliação de Pré-venda

Repair Station Certifications / Certificações de Manutenção
• EASA (European Union)
• FAA (United States)
• ANAC (Brazil)

• BDCA (Bermuda)
• DINACIA (Uruguay)

DAS Facility Locations / DAS Localizações das Instalações
• Wilmington, DE
• Little Rock, AR

• Reno, NV
• Sorocaba, Brasil

• St. Louis, MO
• Stuart, FL

• Van Nuys, CA
• Teterboro, NJ

Comemorando 10 anos de suporte ao mercado brasileiro.
Orgulhoso de ser o único fabricante estrangeiro de jatos 
executivos com um centro de serviços próprio no Brasil.

WHATEVER IT TAKES®
Falcon’s Go Teams: Turning Your AOG into an Aircraft On the Go
24/7/365: Call Dassault’s Falcon Command Center to assist you anytime
(1) 201-541-4747 or (33) 1 4711-3737
DASCustomerService@falconjet.com
das.falconjet.com

Dassault Falcon Jet do Brasil
Aeroporto de Sorocaba
Avenida Santos Dumont, 1275 – BOX
Jardim Ana Maria - CEP:18065-290
Sorocaba –  Brasil
+55 15 3416 - 2666
+55 15 3416 - 2696 Off Hours

Falcon do Brasil
Dassault’s South American Service Center

This logo =
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Dassault Aircraft Services
Service Center Capabilities / Capacidade do Centro de Serviços
Our Sorocaba facility has the parts, tooling, and certification required to perform “A” checks on Falcon 50 series, 900 series, 
2000 series, 7X and 8X aircraft. Facility services include:
Nossas instalações em Sorocaba possuem peças, ferramentas e a certificação necessária para realizar cheques “A” nas série 
do Falcon 50, 900 e 2000, 7X, e na aeronave 8X. Seus serviços incluem:
• Airframe Maintenace / Manutenção de Fuselagem
• Engine Maintenance / Manutenção de Motores
• Battery Shop / Oficina de Baterias
• Prepurchase Evaluations (PPE) / Avaliação de Pré-venda

Repair Station Certifications / Certificações de Manutenção
• EASA (European Union)
• FAA (United States)
• ANAC (Brazil)

• BDCA (Bermuda)
• DINACIA (Uruguay)

DAS Facility Locations / DAS Localizações das Instalações
• Wilmington, DE
• Little Rock, AR

• Reno, NV
• Sorocaba, Brasil

• St. Louis, MO
• West Palm Beach, FL

• Van Nuys, CA
• Teterboro, NJ

Falcon do Brasil
Dassault’s South American Service Center
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M A I S 
P R AT I C I D A D E 
PA R A  V O C Ê 

VOAR !

A G O R A  V O C Ê  P O D E  V O A R 

C O M  T O D A  A  E X C E L Ê N C I A  D A 

A V I A Ç Ã O  E X E C U T I V A  P A G A N D O 

P O R  A S S E N T O  I N D I V I D U A L .

Para informações sobre trechos disponíveis, 

condições de uso, valores e reservas, acesse a 

plataforma Adam Pool no app ou site FlyAdam.

Operadora aérea:Compre pelo app:

Reserve agora:

V O E  C O M  S E G U R A N Ç A 

E  T R A N Q U I L I D A D E :

Embarque rápido, sem filas e aglomerações;

Higienização completa das aeronaves a cada voo;

Ambientes com acesso controlado;

Acesso exclusivo às salas VIP;

Estacionamento privado;

Uso de kits de contenção pela tripulação.
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GRUPO EDITORIAL SPAGAT

Participamos desde as primeiras edições da Labace 

com cobertura editorial em nossos números regulares e, 

posteriormente, fomos contemplados para produzir a revista 

Labace Hoje, a única distribuída na entrada da feira a todos 

os participantes.

Esta edição especial sobre a efeméride aeronáutica, única 

da América Latina e uma das maiores do mundo, está 

homenageando esse trabalho pioneiro de atos inegáveis e 

contando um pouco de sua vida e vitórias.

É uma forma de retribuir a confi ança depositada em nós, 

mostrando, nesta matéria vibrante, seu grande valor histórico 

para a atual e futura geração, todos irmanados em um 

mesmo objetivo: tornar cada vez melhor e mais profi ssional 

nossa aviação executiva.

Carlos André Spagat

EDIÇÃO EXTRA - 2ª QUINZENA DE NOVEMBRO 1ª DE DEZEMBRO 2020
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www.solojetaviacao.com.br contato@solojetaviacao.com.br

Ligue agora e entenda o passo a passo
desse serviço que pretende renovar

o mercado de aviação do Brasil.

Av. Emilio Antonon, 841
Jundiaí - SP

Compartilhar Mais sócios Corte de gastos  Satisfação

Com o novo programa de compartilhamento de aeronaves Solojet 
Shares, você descobre um novo jeito de voar e garante economia, 
conforto e segurança em suas operações. Com o fracionamento 
objetivamos a redução das despesas fixas e otimizamos o uso da 
aeronave. Conheça nosso modelo de operação que já é 
comprovadamente difundido nos Estados Unidos e Europa.

@solojetaviacao /solojet-aviação@solojetaviacao /solojet-aviação
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Um cenário desafi ador para a aviação 
geral no pós-pandemiaApós um longo período de adversidades na política e na economia, 

2019 foi um ano de retomada para a aviação geral do Brasil. Na última 
Labace o clima foi de otimismo, com diversos fabricantes reportando um 
volume de vendas de novas aeronaves nunca visto nos cinco anos ante-
riores. Os operadores da aviação de negócios voltaram a voar Brasil afora, 
indício de que novos projetos e investimentos estavam retornando após 
as incertezas e turbulências em que o País mergulhara. Destaque para 
os operadores aéreos do segmento de agribusiness, responsável por boa 
parte das operações da aviação geral, especialmente nas localidades não 
atendidas pela aviação regular no Centro-Oeste e na Amazônia.
Mas chegou 2020 e logo em janeiro as notícias de um novo vírus na China 
preocupavam, principalmente devido às restrições impostas pelo governo 
chinês, que poderiam atrapalhar o comércio exterior e diminuir o ritmo de 
crescimento do Brasil e do restante do planeta. Mas, já em fi ns de fevereiro, 
o primeiro caso do novo coronavírus em solo brasileiro fora confi rmado e em 
meados de março a pandemia foi decretada pela Organização Mundial de 
Saúde (OMS). No fi nal daquele mês, a aviação comercial brasileira fi cou pra-
ticamente toda no chão, com uma redução de mais de 93% nas operações.
Em um primeiro momento, a aviação geral também sofreu bastante, muito 
embora bem menos do que a linha aérea, encolhendo pouco mais de 60% 
nos movimentos de abril comparados com os do mês anterior. A recuperação 
da aviação geral, porém, foi bem mais vigorosa e rápida, chegando ao fi nal do 
ano com um patamar de atividades em recuperação para números próximos 
aos de antes da pandemia. Boa parte desta retomada se deu justamente pelas 
difi culdades de transporte aéreo geradas pela diminuição das atividades das 
companhias regulares e a própria questão sanitária foi um incentivo para que 
a aviação geral voasse mais. Quem pôde evitou saguões de embarque, fi las 
de check-in ou ter que dividir o mesmo espaço na cabine de passageiros 
com dezenas de desconhecidos.
Apesar das restrições geradas pela prolongada quarentena necessária para 
debelar a pandemia, da recessão econômica delas decorrente e, é claro, 
das lamentáveis mortes causadas pela covid-19, 2020 foi um ano regular 
para a maior parte da aviação geral. O transporte de passageiros do Brasil 
para o exterior foi praticamente paralisado, é verdade, mas os operadores 
de táxi aéreo tiveram muito trabalho para repatriar os brasileiros que não 
tinham como retornar ao País adquirindo passagens de linha aérea. No 
mercado doméstico, o transporte de pequenas cargas aumentou, a aviação 
agrícola continuou crescendo e o transporte de passageiros pelas empre-
sas não regulares se reinventou, com novos modelos de negócios como a 
venda de assentos individuais por operadores de táxi aéreo. As empresas 
especializadas em transporte de enfermos desempenharam importante 
papel no auxílio a vítimas da pandemia, encurtando tempo e distâncias 
em busca de atendimento hospitalar.
Questões que já eram apontadas como entraves para o crescimento do setor 
antes da pandemia permanecem, como a tributação ímpar dos combustíveis 
aeronáuticos e a falta de infraestrutura aeroportuária adequada nas pequenas e 
médias cidades do Brasil. Mas a Abag tem certeza de que a aviação geral sairá 
mais forte da atual crise sanitária e econômica, mostrando por que um país de 
dimensões continentais como o nosso também precisa de uma aviação geral 
forte e atuante para se desenvolver. O cenário é desafi ador, sem sombra de 
dúvida, mas superar desafi os já faz parte de nosso dia a dia há muitos anos! 

LEONARDO FIUZA,
presidente da Abag

PALAVRA DA ABAG
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GOODYEAR FLIGHT EAGLE®, O PNEU PREFERIDO PARA JATOS EXECUTIVOS

w w w.goody earav i a t i on .com

Eles são os pneus exatos para os jatos executivos... 
e a permanente escolha na categoria. De fato, 
mais aeronaves executivas pousam sobre pneus 
Goodyear do que sobre qualquer outra marca, 
permanecendo o pneu de equipamento  
original escolhido pelos líderes da indústria.
•  Uma medida de pneu para cada aplicação 
 de jato executivo
•  Compostos de borracha da banda de rodagem 
 mais resistentes ao desgaste para maximizar seus  
 pousos e minimizar o seu custo por aterrissagem
•  Um revestimento interno com borracha butyl  
 para superior retenção de ar

A Águia pousou
Equipada com Goodyear Flight Eagle

Goosdyear - Portugues1.indd   1 06.11.08   16:12:52
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PALAVRA DA ABAG
2020 foi um divisor de águas para a Abag e 

para toda a aviação geralSe são as piores tempestades que formam os bons marinheiros, 2020 
foi a melhor escola que a Abag poderia ter. Em razão da pandemia, o 
setor da aviação geral nunca demandou tanto da nossa associação em 
questões regulatórias e econômicas. Felizmente, do outro lado do balcão, 
encontramos autoridades genuinamente empenhadas em ajudar o setor 
a enfrentar seus desafi os. Lutamos ombro a ombro com os profi ssionais 
da Secretaria de Aviação Civil (SAC), da Agência Nacional de Aviação Civil 
(Anac), do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea) e da Em-
presa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), e os resultados 
superaram qualquer expectativa.
A postura colaborativa que encontramos nessas entidades, porém, não 
foi somente fruto da boa vontade de seus servidores – muito embora 
esta sem dúvida estivesse presente. Tratava-se, na verdade, de uma nova 
política de Estado para a aviação brasileira denominada Voo Simples, um 
programa de desburocratização, simplifi cação e desoneração lançado no 
início de outubro deste ano e apoiado pelo Ministério da Infraestrutura e 
pela própria Presidência da República.
Uma das principais iniciativas em benefício da aviação geral protagonizadas 
pela Anac neste sentido aconteceu, inclusive, antes da ofi cialização do Voo 
Simples, o que mostra que o espírito do programa já estava presente na agên-
cia há muito mais tempo. Em agosto foi aprovada uma resolução pela Diretoria 
Colegiada da Anac autorizando as empresas de táxi aéreo a comercializarem 
assentos individuais no limite de até 15 frequências semanais, abrindo uma 
porta para o surgimento de novas companhias aéreas regionais no País. Esta 
medida está trazendo novo ânimo para o segmento, mas, de acordo com o 
que foi anunciado sobre o programa para as empresas de táxi aéreo, devem 
vir muito mais medidas de incentivo em breve.  
Já em relação à Labace, as restrições impostas pelas autoridades sanitárias 
no Brasil e no mundo para todo o setor de eventos foram implacáveis! 
Não nos foi possível realizar nosso tão esperado show em 2020. Ficou a 
saudade e a vontade de rever amigos e parceiros em todos nós! Porém, 
a Labace de 2021 já está confi rmada para a segunda semana do mês de 
agosto, esperando que a pandemia se atenue até lá. A Abag já trabalha 
com contingências e alternativas para realizar o evento com o agenda-
mento dos visitantes em horários alternados, transmissão das palestras e 
seminários em formato digital e diversas outras medidas que irão sendo 
divulgadas e adaptadas oportunamente.
O ano de 2020 foi mais um ano em que a Abag demonstrou o seu valor 
como entidade representativa da aviação geral brasileira, atuando decisi-
vamente pelas empresas e operadores do setor a favor da continuidade 
de suas operações. Chegamos ao fi nal do ano com um nível de atividade 
operacional (pousos e decolagens) no segmento praticamente igual ao 
de antes da pandemia, com tendência de crescimento para 2021. Em 
relação aos negócios de compra e venda de aeronaves, o mercado se 
aqueceu como não se via há muitos anos. A sociedade atentou-se para 
a relevância da aviação geral e o setor ganhou importância no “novo 
normal”. Estamos muito otimistas com o que virá pela frente, pois acredi-
tamos que este ano, além de ter sido um divisor de águas para a aviação 
geral brasileira, foi também uma oportunidade para repensarmos nossos 
negócios, fortalecermos nossas relações com colaboradores, parceiros e 
clientes e refl etirmos por um mundo melhor!

FLÁVIO PIRES, 
diretor geral da Abag
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Quem compareceu à primeira edição da 
Latin American Business Aviation Conference & 
Exhibition (Labace) certamente viu, do pátio da 
aviação geral de Congonhas onde ela acontecia 
inicialmente, os aviões das saudosas Varig e 
Vasp decolando e pousando na pista principal. 
Não deu para fotografar ou fi lmar para mandar 
as imagens pelo WhatsApp para os amigos ou 
postar selfi es no Instagram ou no Facebook 
porque sequer havia smartphones ou redes 
sociais naquele longínquo 2003. O Orkut só iria 
surgir em 2004, mesmo ano em que o YouTube 
iniciou as atividades. Aquele era o primeiro ano 
do governo Lula e, como o evento naquela época 
era agendado para acontecer em março, o as-
sunto dominante nas conversas de então eram  
as expectativas quanto à nova administração 
do País. Outro tema das rodinhas de bate-papo 
dessas priscas eras foi “será que vão fazer outra 
feira dessas no ano que vem?”.

Ao contrário do que muitos previam, fi ze-
ram, sim, muitas outras feiras de aviação de 
negócios no Brasil: até 2019 a Associação Bra-
sileira de Aviação Geral (Abag) promoveu mais 
15 edições da Labace (16 no total), o que fez 

com que o nome ofi cial do evento fosse poste-
riormente mudado para Annual Latin American 
Business Aviation Conference & Exhibition. E em 
cada uma delas, milhares de pessoas – a média 
foi de 10.502 visitantes por edição – viveram 
experiências e emoções únicas. Embora seja 
um evento de negócios, a Labace vai muito 
além de contratos e números: ela é, na verdade, 
uma celebração da aviação geral, um momento 
ímpar na vida de quem atua profi ssionalmente 
no segmento e talvez mais ainda para quem lá 
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comparece no intuito de comprar uma aeronave. 
Todos os que já foram à feira têm histórias para 
contar sobre o que viveram na Labace.

Eu, por exemplo, tenho várias. Para come-
çar, minha decisão de ser um profi ssional da 
aviação de negócios foi tomada após uma visita 
à Labace – uma das primeiras edições que ocor-
reram no formato atual em agosto. Foi lá que eu 
entendi o que era o segmento da “aviação exe-
cutiva” – termo que vem sendo substituído por 
“aviação de negócios”, bem mais adequado. Vivi 
pessoalmente 11 das 16 edições da feira, período 
em que conheci os desafi os, as oportunidades e, 
principalmente, o clima, a cultura que permeia 
esse segmento, povoado de pessoas incríveis, 
que jamais se deixam abater ante as adversida-
des e que sabem comemorar como ninguém as 
vitórias. O que vou relatar aqui é um condensado 
das minhas próprias histórias misturadas com as 
de muitos outros homens e mulheres com quem 
convivi nestes anos todos de feira. 

As pessoas não vão à Labace como se vai 
a qualquer outro evento profi ssional porque, 
na aviação geral, todos são apaixonados pelo 
que fazem. Na realidade, na Labace as pessoas 
vivenciam a experiência de ir a um lugar onde se 
respira aviação de negócios em 100% do tempo. 
Algo inigualável para quem é apaixonado por 
aviões, helicópteros e tudo o que tem a ver com 
essas espetaculares máquinas, para quem fala de 
aviação até em sonhos e para aqueles que têm 
neste ambiente suas melhores amizades. Para 

estas pessoas, não há melhor lugar para estar! 
Se ir à Labace é um prazer que gera signifi ca-

do para a vida de quem vai, também há o outro 
lado da moeda: o que acontece com quem não 
vai à Labace? A curiosidade é um dos motivado-
res humanos mais fortes e, para quem pertence 
ao mundo das aeronaves de negócios, não saber 
das novidades, das conversas, dos fatos que 
aconteceram na maior concentração de gente 
ligada à aviação por metro quadrado do hemis-
fério sul é uma tortura. Sim, é claro que dá para 
saber de muita coisa pelo que as pessoas con-
tam, pelas reportagens na mídia especializada 
– e, nisso, as matérias sobre a Labace publicadas 
aqui na Flap são imbatíveis! –, mas nada substitui 
estar lá e ver com os próprios olhos, ouvir com 
os próprios ouvidos e, principalmente, cheirar 
com seus próprios narizes: só quem conhece o 
cheiro que tem o interior de um avião novo sabe 
o que isso signifi ca! Então, seja porque ir à feira 
é muito bom ou porque não ir é muito ruim, a 
conclusão é a mesma: ir à Labace é obrigatório! 
Se possível, em todos os dias em que o portão 
da feira permanecer aberto, pois em cada um 
acontece alguma coisa diferente.

Mas, na verdade, a Labace não ocorre só 
nos três dias do evento. Vários meses antes da 
sua abertura, as pessoas começam a tomar as 
providências para a feira. Os primeiros são os da 
equipe de organização e os expositores, com um 
intenso trabalho de planejamento e de tomada de 
decisões sobre defi nições de um sem-número de 
detalhes que poucos sequer imaginam. Quem vai 
fi car em qual espaço é uma das mais complicadas 
e, como há um leiaute diferente em cada edição, 
entender quais lugares são mais ou menos valio-
sos não é tão fácil quanto se poderia imaginar. 
Todo mundo quer “sentar na janelinha”, isto é, 
ocupar os espaços onde há mais chances de atrair 
o público passante. Então é preciso imaginar qual 
deverá ser o comportamento de um visitante 
médio que passa pela feira.

As regras para escolha dos lugares têm que 
ser muito bem discutidas e divulgadas previa-
mente. Tudo tem que ter muita transparência, 
senão o confl ito será inevitável. E, para difi cultar 
um pouco mais o processo, existe o fato de 
que muitos dos expositores são estrangeiros 
e participam à distância, comunicando-se em 
outra língua. A regra básica é o sorteio, sendo 
estabelecida uma sequência para a escolha dos 
estandes e das áreas para estacionar as aero-
naves a serem mostradas ao público com os 
respectivos chalés. Depois, são feitos ajustes 
para acomodar as diferentes necessidades de 
área que cada expositor tem. Ao fi nal desta 
etapa inicial, geralmente fi cam ainda alguns es-
paços vazios que são comercializados entre os 
retardatários – aqueles que não participaram do 
sorteio inicial. Aí o critério é a ordem de chegada.

Se este trabalho prévio é difícil para os orga-
nizadores, para os expositores a complexidade 
também não é pequena – em especial para aque-
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les que levam aeronaves para a exposição está-
tica. Como reservar com tanta antecedência a 
disponibilidade de uma aeronave que, por vezes, 
nem está pronta ou certificada ainda? Ou que 
é de propriedade de um terceiro que não tem 
como assegurar se irá poder ceder a aeronave na 
data do evento? Ou que pode estar atendendo 
a missões de fretamento ou de demonstração 
que, por definição, são imprevisíveis? Na prática, 
o expositor reserva seu espaço na expectativa 
de que terá como usufruir dele lá na frente, 
mas não há certezas. E o mais incrível é que 
tudo acaba dando certo no final, como que por 
mágica, e salvo raríssimas exceções não sobram 
espaços vazios nas áreas de exposição. Uma 
destas aconteceu quando uma aeronave não 
obteve permissão das autoridades para pousar 
em Congonhas na última hora, mas vamos ex-
plorar melhor este contratempo mais à frente.

Para os expositores que ocupam os estan-
des, o planejamento e a organização requeri-
dos são bem mais simples, mas ainda assim a 
quantidade de detalhes a cuidar é imensa. A 

construção do estande é uma miniobra civil, 
com carpinteiros, eletricistas, pintores, projeto 
de arquitetura – tudo ocorrendo em tempo 
recorde. Depois, é preciso providenciar o mobi-
liário, contratar as recepcionistas, os garçons e 
as garçonetes, comprar a comida e a bebida que 
serão servidas, abastecer o estoque de folders, 
de material de divulgação e de brindes, instalar 
os equipamentos de áudio e vídeo, e assim por 
diante. Na prática, nada é tão simples quanto 
parece à primeira vista.  

Mesmo aqueles que vão à Labace somente 
como visitantes programam o início da feira com 
muita antecedência. Para quem é de fora de São 
Paulo, é preciso reservar passagens, hotéis, ten-
tar conciliar a feira com outros compromissos na 
cidade, só para ficar nas providências mais sim-
ples. E todo mundo tem que reservar espaço na 
agenda para os dias em que pretende comparecer 
ao evento, além de um sem-número de pequenos 
detalhes. Com que roupa eu vou? Preciso mandar 
meu terno para o tintureiro? Tenho cartões de 
visita em número suficiente? Para boa parte: 
estou com o currículo atualizado? Para alguns 
(os convidados para serem palestrantes): estou 
com a minha apresentação preparada? Tenho 
back-up na nuvem para o caso de perder o pen 
drive? Cada um tem uma lista diferente de coisas 
para providenciar.

Aí chega o dia do evento! Ninguém chega 
à Labace como se vai à padaria: você não vê 
pessoas de bermudas ou de chinelos por lá. Os 
homens capricham na barba, na graxa do sapa-
to, na gravata; as mulheres, na maquiagem, no 
perfume, no cabelo. Todo mundo sabe que está 
indo a um lugar especial. Chegando em Congo-
nhas, ainda na Avenida Washington Luís, quanto 
mais perto da entrada, maior a expectativa. De 
repente, a pessoa vê diversas caudas de aviões 
despontando acima do muro que divide a ave-
nida com o espaço do evento. A maioria tenta 
adivinhar que modelo de aeronave é aquele: 
“um Gulf, um Falcon, um Global?”. Agora não há 
mais dúvidas, a feira começou! Vamos lá!
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A Labace sempre foi sediada no Aeroporto 
de Congonhas, na zona sul de São Paulo, cujo 
nome oficial é Aeroporto Deputado Freitas 
Nobre, informação pouco conhecida pela maior 
parte das pessoas. Nos dois primeiros anos da 
feira, a exposição estática ficava no pátio 2 da 
aviação geral do aeroporto, no lado oposto da 
pista em relação ao terminal de passageiros. 
No terceiro, mudou de lado e foi para o pátio 3, 
próximo ao terminal. E de 2007 em diante, ela 
sempre aconteceu integralmente no espaço 
que era ocupado pela Vasp, no setor sul do sítio 
aeroportuário, atrás do pátio 3.

Congonhas é parte da história de São Pau-
lo – na verdade, o terminal de passageiros em 
estilo art déco é tombado pelo Conselho Muni-

cipal de Preservação do Patrimônio Histórico, 
Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo. 
Inaugurado em 1936, no início ele era conhecido 
como “Campo da Vasp” e foi lá que a companhia 
aérea paulista estabeleceu sua sede depois de 
enfrentar sucessivos alagamentos no Campo 
de Marte, onde operava anteriormente. Depois de 
a empresa encerrar suas atividades em janeiro 
de 2005, os espaços ocupados pelos seus es-
critórios, oficinas e pátios ficaram ociosos, mas 
um intrincado processo de falência se iniciou, 
impedindo a utilização daquele local em bases 
permanentes por outros ocupantes. Dois anos 
depois, a Infraero, administradora de Congo-
nhas, passou a alugar o espaço para a realização 
da feira, o que foi uma maneira de obter algum 
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rendimento da área ao mesmo tempo em que 
promovia a aviação brasileira.

Por isso, quem chega à Labace na verdade 
entra numa espécie de túnel do tempo e todas 
as referências são sobre uma companhia aérea 
extinta. As construções têm o estilo sóbrio pa-
recido com o de quartéis do pós-guerra, só que 
reformadas com uma arquitetura mais para os 
anos 1970, com divisórias de fórmica imitando 
madeira, por exemplo. O piso das áreas desco-
bertas é quase integralmente de paralelepípe-
dos e de concreto nas cobertas. As paredes são 
pintadas de branco e azul, havendo logotipos 
da Vasp por toda parte, inclusive um gigantesco 
desenhado no chão do pátio principal, criado 
com paralelepípedos de tons diferentes.

À exceção dos primeiros anos, quando a 
entrada era pelo portão da aviação geral, que 
fica na região do Jabaquara, na maior parte das 
edições a entrada se deu pelo portão principal 
da antiga Vasp, na confluência da Avenida 
Washington Luís com a Rua Tamoios. Em anos 
mais recentes, optou-se pela antiga entrada de 
serviço da finada companhia de aviação paulista, 
algumas centenas de metros à frente, na mesma 
Rua Tamoios.

A segunda melhor maneira de se chegar à 
Labace é de táxi ou, mais recentemente, pelo 
transporte por aplicativos (Uber, Cabfy, 99, 
etc.). Ir com carro próprio tem alguns inconve-
nientes: o elevado preço cobrado pelos serviços 
de estacionamento e, principalmente, o tempo 

que se pode levar para receber o carro do ma-
nobrista na saída, em especial se isso ocorrer no 
horário de pico. Além disso, ir dirigindo o próprio 
carro é um inconveniente para quem gosta de fi-
car para os happy hours que acontecem todos os 
dias no final da feira. Mas, para os privilegiados 
pela fortuna ou pelas circunstâncias (como a de 
trabalhar numa empresa que utiliza Congonhas 
como base de operações aéreas), ir à Labace 
de avião ou de helicóptero é, sem sombra de 
dúvidas, a melhor opção!

O contraste entre uma feira de aeronaves 
ultrassofisticadas de vários milhões de dólares 
com a decadência das construções abandona-
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das de uma empresa falida é intrigante para 
quem chega à Labace. E ajuda a criar um clima 
de mistério que vai se somando às próprias ex-
pectativas do visitante. O próximo passo, logo 
após descer do carro na entrada, é ingressar 
na área de credenciamento. E aí fica ainda mais 
evidente este contraste: a pessoa passa de uma 
área degradada e cinza para um salão moderno, 
com cores vivas, bem iluminado, com pessoas 
falando diferentes línguas, quando normalmen-
te se começa a encontrara rostos conhecidos.

“Oi, tudo bem, como vai? Há quanto tempo, 
que bom te ver por aqui!”: o credenciamento 
é, na verdade, uma atividade social. A fila pode 
demorar um pouco, mas é um tempo bem 
aproveitado. Crachá no peito, a entrada para 
a Labace está liberada. Na época em que se 
entrava pela antiga recepção principal da Vasp, 
havia duas opções para subir a ladeira que dava 
acesso à entrada da feira propriamente dita. A 
primeira era subir a pé, mas a maioria optava 
pelo transporte oferecido pela organização, 
com carros elétricos que faziam o trajeto entre 
a área de credenciamento e o portal de entrada. 
Já quando o ingresso passou a se dar pela Rua 
Tamoios, os visitantes passaram a deixar o carro 
com o manobrista – ou a descer do Uber, táxi, 
etc. – já praticamente dentro do saguão de cre-
denciamento, contíguo à entrada para o evento.

Passando pela checagem inicial do crachá, o 
primeiro contato que se tem com a feira é com 
as recepcionistas uniformizadas que entregam 

exemplares da revista Flap – edição especial 
Labace. Ou seja: o visitante já entra ganhando 
um presente, o que libera alguns neurotransmis-
sores de prazer no cérebro da pessoa logo no 
início. Em seguida, este mesmo cérebro começa 
a ser inundado por incontáveis informações e 
sensações. A curiosidade fica aguçada neste 
momento e a partir daí a satisfação do desejo por 
conhecimento passa a ser o foco do visitante.

Apesar de montada sobre uma área aban-
donada do aeroporto, a organização da feira 
sempre se preocupou muito com a cenografia 
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dos espaços em que os visitantes circulam. Prati-
camente não se vê vestígios das construções em 
mau estado do que eram áreas de manutenção 
e operação da Vasp. As passarelas são sempre 
muito bem cuidadas, com estruturas plásticas 
nivelando as imperfeições do piso original de pa-
ralelepípedos, e passadores vermelhos ao estilo 
“Magic Red Carpet” que o saudoso comandante 
Rolim colocava na entrada dos aviões da TAM 
são um dos expedientes para melhorar a estética 
do local. Grama sintética, grandes áreas cobertas 
por tecido, tapumes bem decorados, plantas 
ornamentais e iluminação bem planejada são 
outras das técnicas utilizadas com o mesmo fim.

Por isso, quando o visitante entra na feira 
– na maior parte das edições, pela área dos 
estandes – instantaneamente esquece de que 
está numa área degradada: a impressão é de 
que o lugar é um espaço de eventos como ou-
tro qualquer. Principalmente porque há muita 
coisa para ver nos estandes, muita informação, 
muita gente para cumprimentar. E a partir daí a 
pessoa fica imersa na Labace. Aqui vale a pena 
uma pausa na descrição da feira para fazer uma 
consideração sobre uma característica marcante 
acerca de quem vai ao evento. 

A aviação geral possui uma particularidade 
que pouca gente conhece: grande parte das 
pessoas que compõem seu ecossistema são, 
ou pretendem ser, empreendedores. Nisto ela 
é muito diferente da linha aérea, em que quase 
todos os seus participantes são funcionários 
de uma grande empresa. Mas neste outro seg-
mento da aviação, a dinâmica é completamente 
diferente. Pelo lado dos clientes, o comprador 
de uma aeronave executiva normalmente é um 

empresário ou então um profissional liberal de 
sucesso. Este adquire o avião ou o helicóptero de 
alguém que, mesmo que atue para uma empresa 
representante de um fabricante de aeronaves, 
comporta-se como empreendedor, uma vez que 
sua remuneração depende da performance de 
sua “empresa pessoal”. Mesma coisa entre os 
pilotos da aviação geral, que possuem caracte-
rística semelhante e muito frequentemente são 
donos de pequenos negócios além da atividade 
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de condução técnica da aeronave. É muito co-
mum encontrar pilotos vendendo aeronaves ou 
produtos e serviços especializados para aviação.

Empreendedores são uma categoria de 
pessoas com características únicas, uma delas 
é quanto ao envolvimento que elas têm com 
sua atividade profissional. Um empreendedor 
não pensa que trabalhar além das oito horas 
diárias seja um fardo, por exemplo, e sim uma 
bênção: afinal, quando esta necessidade aparece 
isso significa que seu negócio está indo bem. Se 
empreendedores são pessoas apaixonadas pelo 
que fazem, empreendedores da aviação, então, 
nem se fala! 

Com isso em mente, voltemos ao ponto em 
que realizamos este parêntese, que era quando 
o visitante entra na área dos estandes da Labace. 
Apesar de sempre existirem muitos espaços 
ocupados pelas grandes empresas tradicionais 

do setor, cerca de metade dos expositores desta 
área é composta por aqueles que estão lançando 
novas soluções para o mercado da aviação geral, 
representando algum fornecedor do exterior, 
oferecendo serviços e assim por diante – em-
preendedores, enfim. Isso inclui consultorias 
especializadas, corretoras de seguros, vendedo-
res de acessórios e componentes aeronáuticos, 
provedores de treinamento, empresas especia-
lizadas na comercialização de aeronaves, em 
trâmites aduaneiros e muito mais. Muita gente 
de sucesso começou seu negócio num estande da 
Labace e ver quais são as novas empresas que 
se encontram nessa área sempre é interessante 
para o visitante.

Mas nada substitui a exposição estática ou, 
em outras palavras, ver as aeronaves de perto, 
ter o contato “cara a cara” com o avião ou o 
helicóptero. Nenhuma fotografia, filme, nem 
mesmo a realidade virtual sequer chega perto 
da sensação que se tem ao se deparar com a má-
quina ali, na sua frente – e sentir o cheiro de seu 
interior, o que, como já disse, é tão importante 
quanto ver. É justamente por isso que quem é 
apaixonado por aviação tem na visita a museus 
aeronáuticos seu maior deleite – e a área estática 
da Labace nada mais é do que isso: um museu 
contemporâneo e vivo da aviação geral.

O visitante encontra de tudo na área estática 
da Labace, desde um grande avião executivo 
baseado em um equivalente de linha aérea até 
um pequeno monomotor a pistão. Ou, para os 
aficionados pelas asas rotativas, de um helicóp-
tero executivo de mesmo modelo utilizado para 
o transporte nas plataformas de petróleo até 
pequenas máquinas para duas pessoas. A diver-
sidade é o forte da feira e já houve edições em 
que 70 modelos estiveram expostos, um número 
equivalente ao que se encontra na maior feira 
do mundo, a NBAA-Bace, dos Estados Unidos.

Entre os aviões, as marcas mais frequen-
temente expostas são Cessna e Beechcraft 
(atualmente consolidadas na holding Textron), 
Embraer, Gulfstream, Dassault, Bombardier e 
Learjet (estas também pertencentes ao mes-Al
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mo controlador), Hondajet, Piper, TBM, Cirrus, 
Pilatus, Kodiak e Piaggio. Já entre os helicóp-
teros, os principais são modelos da Helibras, 
Airbus Helicopters (ex-Eurocopter), Leonardo 
(ex-AgustaWestland), Bell, Sikorsky e Robinson. 
Muitos outros fabricantes passaram pela Labace 
também, como a Airbus SE (aviões) com seu 
enorme A318 executivo, a Epic com seu turboé-
lice de última geração, a Enstron Helicopters e a 
novíssima Kopter com um modelo inovador de 
helicóptero, porém em poucas edições.

Na visitação à área estática, as estratégias 
dos visitantes variam bastante. Tem os que 
gostam de primeiro circular por toda a feira sem 
parar em nenhuma área específi ca e depois ir 
vendo os modelos um a um (que é, pessoalmen-
te, a que mais gosto). Há os que vão parando 
em todo lugar para ver as aeronaves em mais 
detalhes logo de uma vez. E também existem 
aqueles mais focados, que vão à feira para co-
nhecer um modelo específi co ou um conjunto 
restrito de aeronaves e fabricantes. Neste últi-
mo caso enquadram-se mais frequentemente 

os compradores de aeronaves, enquanto os 
profi ssionais da aviação utilizam mais uma das 
duas primeiras estratégias.

Mas seja qual for o método adotado (e 
alguns não têm método algum), é difícil não se 
impressionar com os modelos de maior porte, 
como os G550 e G650 da Gulfstream, os da 
linha Global da Bombardier e os Falcon 7X e 8X 
da Dassault. Passar próximo da cauda desses 
aviões e olhar a altura em que fi ca o estabiliza-
dor horizontal sempre impressiona. Também é 
impossível não notar modelos com confi guração 
pouco usuais, como os Piaggio Avanti, com seus 
motores turboélice com as pás voltadas para 
trás; os Hondajet com os motores montados 
sobre as asas; ou os helicópteros como os da 
linha MD, sem rotor de cauda. 

Dependendo da estratégia do visitante (mas 
também da meteorologia), esta visita à área 
estática pode demorar meia hora ou a tarde 
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toda – em muitos casos, mais de um dia. Mas 
a grande maioria prefere revezar entre a visita 
às aeronaves e aos estandes, eventualmente 
passando pela área de alimentação. Porém, é 
preciso conciliar tudo isso com as palestras e 
seminários que acontecem durante a Labace – 
embora não em todas as edições.

Nos primeiros anos da feira (de 2003 a 2005), 
quando os estandes ainda ficavam instalados em 
um hotel, havia apresentações realizadas nas 
salas de conferência do local, na maior parte das 
vezes promovidas por empresas expositoras do 
evento. Depois, entre 2007 e 2017, o principal 
evento que ocorreu durante a feira foi a cerimô-
nia de abertura, com as palestras e seminários 
técnicos ocorrendo com menos regularidade e de 
maneira mais esparsa, além de fora do horário de 
funcionamento da Labace – exceção feita ao Con-
gresso da Aviação Aeromédica, que desde 2016 
teve excelentes palestras e seminários específicos 

sobre seu tema. Nesse período, os destaques 
eram os eventos paralelos, ocorridos fora de 
Congonhas e promovidos por fabricantes de ae-
ronaves e fornecedores de aviônicos e acessórios.

Os melhores foram os Bombardier Safety 
Standdown, promovidos pela fabricante cana-
dense de aeronaves que dá nome ao evento, 
que ocorreram entre 2011 e 2014 nos dois dias que 
antecediam a Labace, em um hotel de luxo de 
São Paulo. Eram eventos extremamente bem 
organizados, com almoços e coffee breaks inclu-
sos, e palestrantes de excelente qualidade (na 
maior parte das vezes, internacionais). Sempre 
foram eventos gratuitos e, nas últimas edições, 
eles utilizaram uma estratégia muito inteligente 
para evitar não comparecimento de inscritos. No 
momento da inscrição, era necessário informar 
o número de um cartão de crédito válido. Se 
a pessoa comparecesse ao evento, nada era 
debitado no cartão; porém, se o inscrito não 
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A Gulfstream tem uma aeronave para cada jornada: o modelo 

supermédio G280™; a aeronave de alto desempenho G550™; 

os novos e premiados G500™  e G600™; o famoso G650ER™; 

e o novo carro-chefe G700™.

VOANDO ALTO
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comparecesse, seu cartão sofreria um débito 
no valor equivalente a 80 dólares. Genial, não?

Nas edições mais recentes de 2018 e 2019, a 
Abag passou a investir fortemente em eventos 
relacionados à área cultural e educacional – isto 
é, na parte “conference” da Labace. Nessas edi-
ções houve dezenas de palestras e seminários 
sobre os mais diversos assuntos: economia, 
operação e manutenção de aeronaves, novas 
tecnologias e modelos de negócios para a avia-
ção, gestão de empresas da aviação geral, con-
trole de tráfego aéreo e navegação aérea, fadiga 
de tripulantes, mulheres na aviação, transporte 
aéreo clandestino, combustíveis aeronáuticos, 
segurança de voo e muito mais. Tudo isso só foi 
possível com muita tecnologia, que permitiu que 
diversas palestras ocorressem simultaneamen-
te, e com o uso de aplicativos para interação 
entre palestrantes e o público.  

Depois de horas bem aproveitadas com as 
visitas aos estandes e às aeronaves, de palestras 
e seminários, de muito networking, o dia do 

visitante da Labace vai chegando ao fim. O que 
significa que é hora do happy hour, quando os 
visitantes vão se aproximando dos chalés dos ex-
positores de aeronaves ou da área de estandes, 
que são os locais onde a música já está tocando 
e os comes & bebes já estão sendo servidos. O 
dia de trabalho e de visitação termina e é hora 
de celebrar a vida com os amigos, novos ou 
velhos, antes de sair com as sacolas cheias de 
brindes, material técnico e, é claro, um exemplar 
da revista Flap, além de muitos cartões de visita 
no bolso, muita informação nova na cabeça e 
muita história para contar. Amanhã – ou no ano 
que vem, se for o último dia da feira – tem mais!

Nunca conheci alguém que dissesse que 
a visita à Labace não valeu a pena. Para mim, 
pelo menos, comparecer à feira sempre foi um 
marco, viabilizando subir mais um degrau como 
profissional da aviação geral. Confesso que par-
cela considerável de meu conhecimento sobre 
a dinâmica deste segmento foi adquirida nas 
Labace que frequentei.
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As Bace e a aviação de negócios

A Labace é um evento que faz parte de um 
circuito composto por quatro feiras de aviação 
de negócios que ocorrem no mundo todo deno-
minadas Business Aviation Convention & Exhibi-
tion (Bace). A maior e mais tradicional delas é a 
NBAA Business Aviation Convention & Exhibition 
(NBAA-Bace), promovida pela National Business 
Aviation Association (NBAA), dos Estados Uni-
dos, entidade que apoia os demais eventos que 
ocorrem nas outras partes do planeta. Na Ásia 
ocorre a Asian Business Aviation Conference 
& Exhibition (Abace) e na Europa, a European 
Business Aviation Convention & Exhibition 
(Ebace). A feira brasileira é feita para toda a 
América Latina e é considerada a segunda maior 
do mundo, tanto em quantidade de expositores 
e aeronaves quanto de visitantes e importância 
para a aviação de negócios.

A aviação de negócios, por sua vez, é um 
segmento específico da aviação geral – sendo que 
esta última, em termos práticos, é definida por ex-
clusão: trata-se de toda operação aeronáutica que 
não seja militar (isto é, as aeronaves operadas pelas 
Forças Armadas – Aeronáutica, Marinha e Exército) 
e nem de linha aérea, das grandes companhias de 
transporte aéreo de cargas e passageiros, tanto 
as regulares como as de voos charters. Portanto, 
nessa definição de aviação geral entram o táxi 
aéreo, a aviação privada, a instrução de voo, os 
serviços aéreos especializados, a aviação agrí-
cola, a aviação de segurança pública (polícias 
civil e militar, incluindo bombeiros), a aviação 
experimental e o aerodesporto. Em uma visão 
mais acadêmica, seguindo estritamente o que 
diz a Organização da Aviação Civil Internacional 
(Oaci), o táxi aéreo estaria classificado no mes-
mo segmento da linha aérea, como “serviços de 
transporte comercial”; porém, a definição práti-
ca faz muito sentido em termos mercadológicos 
e de organização real do mercado.

Nesta definição mais ampla da aviação geral, 
insere-se a aviação de negócios – a “business 
aviation” a que se referem as Bace – como a 
parte mais sofisticada da aviação privada e do 
táxi aéreo, voltada para o transporte individual 
ou de pequenos grupos. Em sua maior parte, 
a aviação de negócios é utilizada como uma 
ferramenta de trabalho por grandes empresas 
e por profissionais liberais como um meio de 
transporte mais rápido e flexível, acessando 
praticamente qualquer lugar do País e do mundo 
com extrema agilidade e discrição.

Os novos modelos de negócios gerados 
pela tecnologia disruptiva dos drones e das 
aeronaves e-VTOL, de pouso e decolagem ver-
tical elétricas, também podem ser considerados 
aviação geral. E, neste contexto, os e-VTOL 
serão as aeronaves da aviação de negócios do 
futuro, uma vez que se encaixam com perfei-
ção na definição acima. Na edição de 2019 da 
Labace, inclusive, houve um seminário exa-
tamente sobre isso: “Tecnologia e Disrupção 
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na Aviação de Negócios”, com apresentações 
dos projetos de mobilidade urbana baseada 
em modelos e-VTOL da EmbraerX e da Airbus 
Urban Air Mobility.

A meteorologia da Labace – um caso à parte
Desde 2007, quando a Labace passou a 

ocorrer no mês de agosto, a meteorologia tem 
pregado peças nos organizadores, expositores 
e frequentadores do evento. A regra geral 
é que, nos seus três dias de funcionamento, 
ocorrem três situações climáticas diferentes: 
em um dia faz calor, noutro faz frio e em um 
terceiro chove muito. O que muda é a ordem 
de ocorrência destas três situações, mas o fato 
é que todas acontecem em praticamente todas 
as edições.

Já houve anos em que o ar-condicionado não 
deu conta de tanto calor na área dos estandes, 
com os homens cozinhando em seus ternos e 
as mulheres com a maquiagem derretendo. Em 
compensação, muita gente já passou frio na 
Labace, com temperaturas próximas de zero 
grau Celsius. As chuvas de final de inverno em 
São Paulo, época em que tradicionalmente a 
cidade é mais seca, sempre pegam as pessoas 
de surpresa e muita festa já foi cancelada pela 
água. Mas isso já faz parte da tradição da feira 
e todo ano se abre uma bolsa de apostas sobre 
como será o clima naquela edição. Pelo que se 
sabe, nunca alguém ganhou o prêmio ainda... 
Ele está acumulado, então faça sua aposta para 
o ano que vem!

As diferentes personas que vão à Labace
Cerca de 93,6% dos frequentadores da feira 

são brasileiros e nos 6,4% de estrangeiros existe 
uma forte concentração de norte-americanos, 
com 4,4%. Latino-americanos perfazem 1,2%, eu-
ropeus  são 0,4% e o restante das nacionalidades 
compõem os demais 0,4%. Dos brasileiros, 77% 

são de São Paulo, sendo 59,5% da capital e 18,2% 
do interior. Do Rio de Janeiro vêm 4%, 3,1% do 
Sul, 2,8% de Minas Gerais e os outros 6% estão 
distribuídos entre visitantes de outros Estados e 
regiões do País. Estes dados são relativos a 2011, 
mas a percepção é de que o perfil geográfico 
se manteve razoavelmente homogêneo nos 
demais anos.

De acordo com pesquisa realizada com os 
visitantes da feira em 2019, cerca de 24% destes 
são empresários ou altos executivos de empre-
sas; 28% são profissionais de aviação das áreas 
técnicas e comerciais e 12% são pilotos; 9% são 
gerentes, 6% são profissionais de marketing e 4% 
são engenheiros; 3% são profissionais de impren-
sa e outros 3% são estudantes; 2% são militares 
e 1% são servidores públicos; os restantes 8% 
não responderam ou deram respostas que não 
chegam a 1%.
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Partindo da observação empírica, entretan-
to, chegamos a dois grandes grupos de pessoas 
que se pode encontrar na Labace, que serão o 
foco da nossa análise: os compradores de aero-
naves, que são a razão principal da feira existir; 
e os profissionais da área, que são aqueles que 
fazem a aviação de negócios funcionar. Além 
destes, também iremos falar um pouco sobre 
as pessoas que trabalham para que a feira acon-
teça – um mundo quase invisível para a maioria 
de seus visitantes.

A Labace para os compradores 
de aeronaves

Comprar uma aeronave executiva tem um 
significado muito especial para a maioria dos 
privilegiados que podem realizar este sonho. Ter 
o seu primeiro avião ou helicóptero de milhões 
de dólares é a coroação de uma vida profissional 
de êxito fora do comum; e quando o sucesso 
continua acontecendo, adquirir uma aeronave 
melhor, maior, mais rápida, com mais capaci-
dade e que voa vai mais longe tem a mesma 
importância.

Comprar uma aeronave, entretanto, tam-
bém não é tarefa fácil e há diversos desafios a 
superar. Veremos que a maioria deles é quase 
impossível de transpor em condições diferentes 
das que são oferecidas em uma feira especiali-
zada em aviação geral realizada no Brasil, como 
é o caso da Labace. As alternativas a isso são 
basicamente duas: visitar uma feira realizada 
no exterior ou realizar o processo no Brasil, mas 
fora de uma feira.

No primeiro caso, as dificuldades começam 
pela língua. Por mais proficiente que um com-
prador seja no idioma inglês, é preciso lembrar 
que o vocabulário e os termos utilizados na 
aviação são bem diferentes dos utilizados na 
comunicação do dia a dia, mesmo no contexto 
empresarial. Depois, há o fato de que é muito 

mais complicado levar um staff para aconse-
lhamento técnico e comercial numa feira do 
exterior. Os vendedores estrangeiros também 
estão bem menos preparados que os brasileiros 
para fornecer informações específicas sobre 
tributos, financiamentos e trâmites logísticos e 
aduaneiros em nosso país – que, convenhamos, 
possui características únicas.

A possibilidade de mais flexibilidade comer-
cial para um negócio fechado no Brasil também 
é superior. Se for uma troca de uma aeronave 
usada por uma nova, é muito mais fácil realizar 
o negócio no Brasil do que no exterior, quando 
seria necessário exportar a aeronave antiga e 
vendê-la no exterior. Devido a fatores tributá-
rios, os preços praticados fora do País são ge-
ralmente menores do que os pagos aqui dentro, 
então há desvantagem econômica em vender a 
aeronave fora do País. Sem contar que as princi-
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It’s time.
Quais são as coisas mais preciosas na sua vida?  Sua família, seus 
amigos, seu negócio? Seja o que for, o bem mais precioso que une 
estas coisas é o tempo.

Esta é a razão a qual fizemos CorporateCare® ainda mais completo, 
com suporte extendido às tarefas adicionais de manutenção de linha 
e até mesmo cobertura das naceles e reversores de tração na última 
geração de motores.

Apoiados por uma rede global de serviços e tecnologias digitais 
de última geração, estamos focados em lhe levar ao seu destino 
pontualmente, sem surpresas, sempre.

É hora de proteger seu bem mais precioso. É hora de considerar 
CorporateCare® Enhanced.

Para mais informações, contate corporate.care@rolls-royce.com

The future. Rolls-Royce.

© Copyright Embraer 2018. All rights reserved.
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pais empresas que vendem aeronaves no Brasil 
também oferecem opções de gerenciamento e 
compartilhamento, o que abre um leque muito 
amplo de possibilidades comerciais para quem 
faz negócios no Brasil.  

Já comprar uma aeronave no País, mas fora 
da feira, traz outras dificuldades específicas. A 
primeira delas é a possibilidade de, num contexto 
fora da Labace, realizar uma boa comparação 
entre modelos diferentes, que na aviação de 
negócios é tarefa muito mais complexa do que 
quando se compra um carro, por exemplo. Se 
você quer adquirir um sedan de médio porte, 
uma tarde visitando concessionárias de dife-
rentes marcas possibilita uma boa comparação 
entre os modelos disponíveis, já que todos estão 
expostos nos respectivos saguões das lojas. Mas 
na aviação é muito diferente: não há showroom 

permanente de aeronaves e poucos modelos 
estão disponíveis à visitação nos revendedores. 
Os aviões e helicópteros estão voando e, embora 
algumas vezes o revendedor, que também é um 
táxi aéreo, possua algumas delas em sua frota, 
na maior parte dos casos isso não acontece. Ou 
seja, na prática, não é possível comparar todos os 
modelos que se deseja fora de uma feira.

Finalmente, há uma razão emocional que 
pesa muito e que tem a ver com a importância 
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de uma compra como esta. Se comprar um avião 
ou um helicóptero tem significado especial para 
quem o faz, melhor realizar este ato onde se é 
reconhecido pelo sucesso alcançado. E como 
a Labace é uma celebração, nada melhor do 
que comemorar num ambiente como este, não 
é mesmo? Então, seja pelas razões práticas e 
econômicas, seja pelas psicossociais, uma feira 
como a Labace é imbatível como a melhor opção 
para um comprador de aeronaves. 

A Labace para os profissionais da aviação

Os tipos de profissionais da aviação que 
podem ser encontrados numa Labace são, em 
sua maioria, de três categorias diferentes: os 
que atuam nas áreas comercial, financeira e 
administrativa de companhias de aviação ou 
de operadores de aeronaves de empresas de 
outras áreas; pilotos de avião e de helicóptero 
da aviação geral e de linha aérea; e profissio-
nais de manutenção aeronáutica ou que atuam 
na área técnica da indústria aeronáutica. 
Há, ainda, os militares – na grande maioria 
profissionais da FAB que atuam no controle 
de tráfego aéreo – e os servidores civis da 
Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e da 
Secretaria de Aviação Civil (SAC), mas estes 
em número bem menor.

Todos esses tipos de profissionais atuam 
de maneira praticamente independente uns 
dos outros. Desta forma, um piloto tende a se 
relacionar com outros pilotos, um vendedor 

de aeronaves com outros vendedores de ae-
ronaves e assim sucessivamente. Além disso, 
as pessoas de uma empresa ou de uma região, 
sejam elas do mesmo perfil profissional ou 
não, também costumam ficar entre elas, com 
pouca troca de informações. 

Na Labace acontece exatamente o opos-
to: esta é uma das raras oportunidades que 
profissionais de um determinado perfil ou de 
uma dada região ou empresa têm para con-
versar com profissionais de perfil diferente 
ou de outras localidades e empresas. E isso 
é muito enriquecedor para todo mundo. As 
pessoas ficam sabendo das oportunidades de 
trabalho ou de negócios, sobre que empresas 
estão crescendo mais ou não estão indo tão 
bem assim, onde se consegue melhores con-
dições para contratação de serviços e assim 
por diante. 

O mercado de trabalho da aviação de 
negócios é relativamente pequeno e as indica-
ções profissionais têm papel preponderante. 
Mas, para realizar este networking, as opor-
tunidades são limitadas, sendo que a Labace é 
uma das poucas chances que os profissionais 
da aviação têm para se encontrar. Daí a impor-
tância da feira para eles.    Fl
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O avião leva você
mais longe.
O Leasing Bradesco
deixa você mais perto
da sua conquista.

Conheça as condições exclusivas para você

adquirir seu avião, helicóptero ou barco.

Fale com seu Gerente ou ligue

para 0800 273 3486.
banco.bradesco

Leasing Bradesco

banco.bradesco  @Bradesco  facebook.com/Bradesco
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A Labace para quem trabalha na  
infraestrutura da feira

Pouca gente sabe como se ergue a estrutura 
física da Labace. Primeiro, é preciso preparar o 
terreno, o que significa muitas vezes demolir 
construções, asfaltar pátios e realizar obras civis 
de porte razoável. A seguir, vem a montagem da 
estrutura provisória da área dos estandes, os cha-
lés e toda a decoração, além das instalações elé-
tricas, banheiros e tudo mais. Finalmente, depois 
de encerrado o evento, é preciso desmontar tudo 
e deixar como antes. São centenas de operários 
especializados, mestres de obras e engenheiros 
para realizar este trabalho, muitas vezes entrando 
madrugada adentro e não respeitando finais de 
semana e feriados. Durante o evento, centenas 
de outros trabalhadores são necessários para 
tudo acontecer a contento, desde faxineiros e 
carregadores até recepcionistas e garçons. Este 
é um pessoal que trabalha duro e que merece 
nosso respeito e consideração. 

Mas existem determinados profissionais que 
têm especial destaque devido à sua perícia e dedi-
cação, que são aqueles responsáveis por colocar 
e retirar as aeronaves na área estática de maneira 
correta e otimizada, o que é uma arte dominada 
por poucos. O melhor profissional nesta arte era 
o Ubiratan Lago, que atuou na maior parte das 
edições da feira com extremo profissionalismo. 
Infelizmente, logo após a edição de 2019, o Lago 
nos deixou e a comunidade da aviação segue 
enlutada pela perda. A ele, nossa homenagem 
representando todos aqueles que trabalham na 
infraestrutura do evento.   

De 2003 a 2019: o que foram as 16 edições 
da Labace

Tivemos diversas fases nas 16 edições da 
Labace, refletindo os altos e baixos da situação 
política e econômica do Brasil nestes últimos 17 
anos, além da própria evolução da organização 
da feira neste longo período. É o que veremos a 
seguir, num texto baseado nas matérias da revista 
Flap sobre a feira publicadas logo após as edições 
que foram às bancas entre 2003 e 2019. Nosso 
foco aqui será sobre as aeronaves expostas na 
área estática da feira ano a ano e, principalmente, 
o contexto geral de cada edição.

Seja muito bem vindo a esta viagem no tempo!
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As primeiras edições da Labace:  
2003-2005

Nas suas três primeiras edições, a Labace 
tinha uma configuração bastante diversa de 
seu formato definitivo, que se tornou sua marca 
de 2007 em diante. Havia a exposição estática, 
que ficava no Aeroporto de Congonhas, e os 
estandes e as conferências, que ocorriam no 
Transamérica Expo Center. A distância entre os 
dois locais é de cerca de 11 quilômetros, com o 
trajeto sendo realizado pela Marginal Pinheiros e 
pela atual Avenida Roberto Marinho, que na épo-
ca da primeira edição ainda se chamava Águas 
Espraiadas e estava parcialmente em obras. Em 
um dia normal de São Paulo – isto é, de trânsito 

engarrafado – leva-se no mínimo meia hora de 
carro entre as duas localidades, ou seja, uma 
hora no mínimo para ir e voltar.

Nesses anos pioneiros, as aeronaves ficavam 
ou no pátio 2 da aviação geral ou no pátio 3, no 
mesmo lado do terminal de passageiros, sendo 
que isso somente aconteceu na edição de 2005. 
Com uma média de menos de 20 aeronaves por 
edição, aqueles pátios eram adequados para o 
momento, mas certamente não suportariam as 
demandas futuras da feira. As épocas eram ou-
tras, a aviação brasileira era bem menos pujante, 
mas a Labace já nasceu ambiciosa!
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2003
Quantidade de visitantes: 2.876 pessoas
Quantidade de expositores: 88 empresas
Quantidade de aeronaves expostas: 16

Com o apoio da NBAA, a Abag promoveu 
a primeira edição da Labace já com o intuito 
de se tornar uma referência permanente para 
a aviação de negócios no Brasil e em toda a 
América Latina. Naquele ano, os números do 
setor apontavam para um faturamento anual 

superior a 300 milhões de dólares e expectati-
vas de um crescimento da ordem de 5% ao ano, 
sendo que a feira consumiu investimentos de 
aproximadamente 500 mil dólares.

O otimismo reinava na aviação de negócios 
naquele momento. “Em um país que, depois 
dos Estados Unidos, possui a maior frota de 
aeronaves executivas do mundo, com aproxi-
madamente 1.400 aeronaves, a Labace deve 
se consolidar como a mais importante reunião 
anual de compradores e fornecedores do setor 
na América latina”, dizia o presidente da Abag, 
Rui Thomás de Aquino.

Naquele ano, a Dassault levou até a feira 
duas aeronaves: um Falcon 900C e um Falcon 
2000. Já a Bombardier compareceu com três 
modelos: um Learjet 45, um Challenger 604 e 
um Global Express. A Gulfstream também foi 
com três aeronaves: um G100, um G200 e um 
G-V. Os dois primeiros eram, na realidade, os 
modelos Astra SPX e Galaxy, originalmente 
concebidos pela empresa israelense Galaxy 
Aerospace, adquirida em 2001.

20
03

20
03

A primeira exposição estática no pátio da aviação geral de Congonhas. Os estandes inicialmente fi cavam no Transamérica Expo Center...

...até a edição de 2005.
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Durante a Labace, a TAM Jatos Executivos, 
representante da Cessna para o País, anunciou 
a venda de 30 posições para o Citation Mustang, 
o modelo de entrada da marca para a linha 
de jatos. O Mustang, cuja certificação estava 
prevista para acontecer em 2006, custava 2,2 
milhões de dólares na época. A TAM trouxe à 
feira um Citation Encore e um Citation Excel, 
ambos jatos; e os monomotores Cessna Grand 
Caravan, turboélice, e Cessna 172 Skyhawk, a 
pistão, além de apresentar seu projeto do novo 
hangar em Jundiaí.

A Líder Aviação, maior empresa de aviação 
executiva da América Latina naquele ano e 
atuando nos segmentos de venda de aeronaves, 
fretamento, remoções aeromédicas, seguros, 
atendimento aeroportuário, manutenção e 
treinamento, representava a Raytheon Aircraft, 
que produzia os aviões das marcas Beechcraft 

e Hawker. 
A Embraer levou seu jato bimotor executivo 

Legacy, que acabara de retornar de um tour pela 
Ásia. Derivado da linha de aeronaves regionais 
ERJ-135/140/145, com mais de 600 unidades en-
tregues para 27 diferentes empresas do mundo, 
aquele Legacy voava a Mach 0,80 com alcance 
de até 5.740 quilômetros com 10 passageiros. 
Naquele ano, a Embraer contabilizava 164 en-
comendas daquele modelo, sendo 73 firmes e 
91 opções de compra. 

Representando o segmento de asas rotati-
vas, a Helibras participou da feira promovendo 
o seminário “Operação de Helicópteros Executi-
vos: Benefícios e Desafios no Sistema de Tráfego 
Aéreo de São Paulo”. Naquele ano, a empresa 
tinha 47% do market share de helicópteros tur-
boeixo do País, com 388 aeronaves entregues 
de um total de 818.

As passadeiras vermelhas já estavam na área de estandes desde o início.

O trimotor Falcon 900 da Dassault, estrela de várias edições.
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2004
Quantidade de visitantes: 3.735 pessoas
Quantidade de expositores: 93 empresas 
Quantidade de aeronaves expostas: 19

Com 30% de visitantes a mais do que em 
2003, a Labace daquele ano anunciava a grande 
novidade da aviação executiva: já era possível 
telefonar, enviar um fax (!!!) e até mesmo 
acessar a internet a bordo de uma aeronave. 
O presidente da Abag, Anderson Makievicz, 
apresentava otimismo quanto ao crescimento 
do número de visitantes, ressaltando a presen-
ça dos diretores gerais de aviação civil de seis 
países da América Latina.

A Gulfstream trouxe três aeronaves bimo-
toras a jato para exposição naquele ano: um 
G200, um G550 e um G450 – avião em processo 
de certifi cação que, inclusive, ainda tinha os 
equipamentos de testes em seu interior. Aquela 
foi a primeira vez na história da companhia que 
uma aeronave fora apresentada primeiro em 
uma feira fora dos Estados Unidos. 

A TAM Jatos Executivos, representante 
no Brasil da Cessna, trouxe como destaque o 
modelo Citation X, o jato executivo mais rápi-
do do mundo na época, capaz de voar a Mach 
0,92 graças aos seus dois motores Rolls-Royce 
AE3007C1 com até 6.764 libras de empuxo cada. 
A Cessna também comemorou a entrega do 
200º Citation CJ2 no mundo, jato que sucedeu 
ao CJ1 com muito mais performance.

Em 2004, a TAM também anunciou que ha-
via fi rmado acordo comercial para representar 
a Bell Helicopters no Brasil e se tornado o pri-
meiro cliente do novo modelo 427 IFR da marca, 
um lançamento daquele ano. Uma unidade do 
427 fora exposta na área da TAM naquele ano. 
Para fi nalizar, o presidente da empresa anun-
ciou que as novas instalações de manutenção 
localizadas no aeroporto de Jundiaí estavam 
previstas para serem entregues em julho do 
ano seguinte. 

A Líder Táxi Aéreo, que naquela época 
representava a Raytheon no Brasil, trouxe à La-

bace os jatos Premier I, Hawker 800 XP, Hawker 
400 XP e o bimotor turboélice Beechcraft King 
Air 350. De acordo com a empresa, foram ven-
didas 19 novas aeronaves naquele ano, princi-
palmente os turboélices da família King Air, o 
preferido pelo agribusiness brasileiro, que já 
despontava como o setor mais pujante do País.

Naquele ano, a Líder também representou 
a Helibras Eurocopter e levou à feira o novo mo-
delo de helicóptero EC130 B4 da marca, membro 
da família Esquilo. Sua principal diferença era ter 
um rotor de cauda do tipo fenestron, cujas pás 
giram embutidas em uma moldura na extremida-
de da cauda da aeronave, o que possibilita uma 
redução de ruídos de até 7 decibéis. 

A Ocean Air, que à época representava a 
Bombardier, trouxe quatro aeronaves para a 
Labace: um Global Express, um Challenger 300, 
um Learjet 45XR e um Learjet 40 com capacida-

20
04

20
04

O impressionante Global Express com seu estabilizador vertical, que podia ser visto da Avenida Washington Luís.

Gulfstream G450, e o G550, o maior avião da família até então.

Learjet, outra marca sempre presente na Labace.
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de de até sete passageiros – este, um avião que 
entrara em operação em janeiro daquele ano. 
O modelo Learjet 45XR, que era uma evolução 
do Learjer 45 em termos de payload e autono-
mia, estava sendo adquirido pela empresa de 
táxi aéreo do grupo para substituir um antigo 
Learjet 35. Naquele ano, o fabricante canaden-
se era o líder no mercado da aviação executiva 
na América Latina, com 75 aeronaves voando 
no Brasil e 262 nos demais países da região.

O avião mais inusitado exposto naquele 
ano, porém, foi sem dúvida o Piaggio Avanti 
180, para nove passageiros. A aeronave italiana 
tinha dois motores turboélice montados na par-
te posterior da fuselagem, com as pás voltadas 
para trás, numa configuração muito peculiar. 
Sua velocidade de cruzeiro era de Mach 0,67, 
o teto de 41.000 pés e o alcance de até 3.189 
quilômetros. A Embraer, por sua vez, voltou a 
trazer somente sua aeronave executiva Legacy, 
porém anunciou que o modelo tinha ganhado 
melhorias em performance, com o payload 
aumentado em 200 quilos.

O jato executivo Legacy fabricado pela Embraer. Helicóptero H130 com rotor de cauda fenestron, lançado 
na Labace.

O jato Premier IA, um produto com a marca Raytheon na época.
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A  7  m i n u t o s  d e  c a r r o  d a  M a r g i n a l  d o  T i e t ê .

O MAIS MODERNO CENTRO
DE HANGARAGEM

E MANUTENÇÃO DO BRASIL

FU N C I O N A M E N TO 2 4 H O R ASACAD E M I A D E G I N ÁS T I CA H A N G AR 1SAL A V I P

Hangaragem para até 150 aeronaves

Sala VIP

Infraestrutura completa para pilotos

Sofisticado sistema de segurança

Restaurante e bares

Abastecimento ( QAV E AVGAS )

Venda de peças e componentes

Oficina de Manutenção certificada 
COM 0608-01/ANAC para:

- AIRBUS: - AIRBUS: EC120; AS350 series; 
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2005
Quantidade de visitantes: 4.971 pessoas
Quantidade de expositores: 92 empresas 
Quantidade de aeronaves expostas: 21

A Labace de 2005 mais uma vez mostrou 
expressivo crescimento no número de visitantes, 
que foi 33% maior em relação a 2004. O País vinha 
de um crescimento do PIB da ordem de quase 6% 
no ano anterior, o maior desde 1994, quando o 
Plano Real havia sido lançado, e a aviação comer-
cial estava deslanchando. Apesar disso, o clima 
na aviação de negócios não era tão otimista.

Na cerimônia de abertura, o presidente da 
Abag, Anderson Makievicz, destacou em seu 
discurso os empecilhos para o crescimento 
da aviação geral brasileira: “a desvalorização 

cambial, a falta de incentivos para aquisição de 
aeronaves, como os que existem nos Estados 
Unidos, e o custo elevado dos combustíveis de 
aviação são alguns dos fatores que impedem o 
setor de ter uma expansão mais forte e susten-
tada”. Lamentavelmente, nada mudou quanto 
a isso até hoje.

A feira, entretanto, que pela primeira e 
única vez teve sua exposição estática no pátio 
3 do Aeroporto de Congonhas, foi bem melhor 
do que se previa. Além do já citado aumento no 
número de visitantes, as aeronaves expostas 
saltaram para 21 unidades, porém com poucas 
novidades.

Em 2005, foi a primeira vez que a Eads So-
cata trouxe seu TBM-700C2 e a Pilatus, o PC-12, 
ambos turboélices monomotores de elevada 20
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O único ano em que a feira aconteceu no pátio 3 de Congonhas.

Visão dos grandes jatos executivos no pátio 3.
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performance – este representado no Brasil pela 
Ocean Air. O presidente da empresa assinalou 
que a parceria com a fabricante suíça possibili-
taria oferecer um produto com grande potencial 
de vendas no Brasil. Profético.

A TAM Jatos Executivos teve como grande 
novidade o modelo Cessna Sovereign, um jato 
bimotor com capacidade de até 10 passageiros 
e alcance de 3.040 milhas náuticas. O turboélice 
monomotor Grand Caravan mostrado desta vez 
foi do modelo anfíbio, o que chamou bastante a 
atenção durante a feira. A empresa anunciou no 
evento que conseguiu um lucro de 39 milhões de 
dólares no ano anterior, 15% acima do previsto, 
principalmente devido às suas atividades na área 
de manutenção.

O grande assunto naquele ano era o surgi-
mento de uma nova classe de jatos executivos, 
os VLJs – Very Light Jets –, com valores estima-
dos entre 1,5 e 2,2 milhões de dólares. Diversos 
fabricantes comentaram ter projetos para estes 
modelos, inclusive a Embraer. A revista Flap 
que trazia a reportagem sobre a Labace 2005, 
inclusive, estampava em sua capa o VLJ EV-20 
Vantage, que seria o primeiro modelo brasileiro 
da categoria. Infelizmente, este projeto jamais 
saiu do papel.

Esta foi a última feira realizada em dois lo-
cais diferentes. Em 2006, a Labace foi cancelada 
devido à onda de insegurança que atingia o País, 
com ataques do crime organizado em todo o 
Brasil. A feira somente voltaria a ocorrer em 
2007, já no novo formato, e muito mais madura. 
Além do cancelamento da feira, 2006 foi um ano 
ruim para a aviação também por outros motivos. 
Aquele foi o ano do “apagão aéreo”, nome dado 
à crise no setor que se seguiu ao acidente que 
ocorreu com um Boeing 737 da Gol e um Legacy, 
que se chocaram em pleno ar; e também foi o 
ano em que a Varig fechou suas portas. Ou seja: 
para a aviação, 2006 foi um ano para esquecer 
que existiu.  

Os anos da bonança antes da crise dos sub-
primes: 2007 e 2008

Em 2007 o PIB cresceu quase 5% e em 2008 
foi mais de 4%. Foram anos muito bons não só 
para o Brasil: o mundo também passava por uma 
época espetacular na economia e para a aviação 
não era diferente. Apesar do “apagão aéreo” 
vivido logo antes, a atividade aeronáutica civil 
do País cresceu a passos largos com a chamada 
“nova classe média” voando pela primeira vez. 
Isso se refletiu na Labace, com aumento expres-
sivo de público, que mais que dobrou no perío-
do; e na quantidade de aeronaves expostas, que 
aumentou em aproximadamente dois terços.

Quando a última feira deste período ocor-
reu, entretanto, o mundo estava a um mês da 
falência do conglomerado financeiro Lehman 
Brothers, que desencadeou uma das maiores 
crises financeiras mundiais desde a quebra 
das bolsas em 1929. A indústria da aviação de 
negócios mundial enfrentou uma pesada crise 
nos anos seguintes, muito embora no Brasil os 
seus efeitos tenham sido bem menos amargos. 

TBM, o turboélice de alto desempenho da francesa Socata.

Pilatus PC-12, o avião suíço que se adaptou perfeitamente ao Brasil.
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2007
Quantidade de visitantes: 6.041 pessoas
Quantidade de expositores: 66 empresas 
Quantidade de aeronaves expostas: 35

Com 21% a mais de visitantes do que na úl-
tima feira, ocorrida em 2005, a edição de 2007 
também foi um grande sucesso para os negó-
cios. Aquela foi a primeira vez que a Labace fora 
realizada nas antigas instalações da Vasp, que 
havia encerrado as atividades dois anos antes. 
Isso gerou certa controvérsia entre expositores 
antes dos portões se abrirem, com muita gente 
achando que não seria possível disfarçar o mau 
estado em que o local se encontrava. Porém, 
ao se iniciar a feira, toda a tensão se dissipou e 
o meticuloso trabalho de cenografi a mostrou a 
que veio: a precariedade e a decadência do local 
praticamente não eram percebidas.

Em seu discurso na solenidade de abertura, 
o presidente da Abag, Rui Thomás de Aquino, 
voltou a mostrar otimismo com o mercado bra-
sileiro. O fato de haver 35 aeronaves expostas 
naquele ano, ante 21 em 2005, foi um dos sinais 
apontados para esta percepção.

Os investimentos realizados pelo único fabri-
cante de aeronaves certifi cadas do Brasil, a Em-
braer, também colaboraram para isso: o Phenom 
100, primeiro VLJ da marca, que ainda estava em 
processo de certifi cação, foi exposto pela primeira 
vez no mundo em uma feira de aviação. A empresa 
também trouxe o mock-up do seu irmão maior, o 
Phenom 300, e um Legacy 600.

A Bombardier, por sua vez, não fez por menos 
e expôs seu novíssimo bimotor a jato Challenger 
605 na América Latina pela primeira vez. O avião 
com capacidade para até 12 passageiros certifi cado 20
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A primeira Labace a acontecer nas antigas instalações da Vasp.

O lançamento do Phenom 100, que viria a ser o best-seller da Embraer.
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seis meses antes chamou muito a atenção na feira. 
Um Challenger 300 e um Learjet 45XR, bimotores 
a jato nos dois casos, compuseram o acervo da 
empresa canadense naquele ano.

Surfando na onda dos VLJs, a TAM Jatos Exe-
cutivos, representante da Cessna no Brasil, trouxe 
seu jato bimotor Mustang pela primeira vez à Laba-
ce. No segmento de asas rotativas, estava exposto 
um helicóptero Bell 407, da marca norte-americana 
também representada pela TAM.

A Gulfstream expôs quatro aviões: um G550, 
um G450, um G200 e um G150, todos bimotores a 
jato. A Cirrus trouxe um SR22 e a Columbia Aircraft, 
o Columbia 400, nos dois casos monomotores a pis-
tão de empresas estreantes na Labace. A Helibras 
Eurocopter foi o grande destaque nas asas rota-
tivas, com um EC120B Colibri, um EC155 Dauphin 
e um EC135; e a Agusta trouxe um A109 Power.

Challenger 605 pela primeira vez na América Latina.

A biruta do hangar da Vasp ainda tremulava na torre.

Cessna Mustang, representante da era dos VLJ – Very Light Jet.
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A localização importa, e muito! 
O Helicidade oferece a você 

esse diferencial de uma maneira 
única e exclusiva.

O Helicidade tem como foco sempre inovar, aprimorar seus 
serviços, estar à frente de seus concorrente e utilizar tecnologia 

de ponta, sem deixar de lado os constantes investimentos 
em segurança e treinamento. Proporcionando assim uma 

experiência única, diferente e exclusiva aos clientes e tripulação. 

Av. Onófrio Milano, 186 - Jaguaré -11 3767 3500  VHF - 130,37

powered by
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2008
Quantidade de visitantes: 11.330 pessoas
Quantidade de expositores: 112 empresas 
Quantidade de aeronaves expostas: 46

A Labace de 2008 foi um marco na sua his-
tória. Aquela foi a primeira vez que o público 
atingiu a cifra de cinco dígitos, com um cresci-
mento de quase 90% sobre o ano anterior – em 
relação à primeira feira, cinco anos antes, o 
público foi 300% maior. Os expositores também 
aumentaram muito: quase 60%. A quantidade de 
aeronaves foi 30% superior a 2007, sendo que, 
das 16 que havia em 2005, agora eram 46! O pres-
tígio da feira junto às autoridades também foi 
marcante: o ministro da Defesa, Nelson Jobim; 
o comandante da Aeronáutica, brigadeiro Juniti 
Saito; o secretário de Aviação Civil, Alexandre 
Barros; e o chefe do Cenipa, brigadeiro Jorge 
Kersul Filho; estiveram presentes à cerimônia 
de abertura. 

O mundo passava por uma fase de expan-
são ímpar naquele momento e a aviação de 
negócios crescia muito rapidamente. Depois de 
um período de estagnação entre 1994 e 2004, a 
frota mundial do segmento se expandira quase 
30% entre 2006 e 2007, com 1.138 aeronaves 
entregues no ano anterior. A Labace acontecia 
no ápice da bolha do mercado fi nanceiro interna-
cional que iria estourar cerca de um mês depois 
de seu encerramento, mas até então as expec-
tativas eram as mais positivas em muitos anos. 
O presidente da Abag, Rui Thomás de Aquino, 
assinalou em seu discurso de boas-vindas que 
a burocracia para a importação de aeronaves 
havia diminuído substancialmente, o que era 
um grande incentivo ao setor. Mas, em com-
pensação, a infraestrutura aeroportuária para 
a aviação geral ainda era insufi ciente – como, 
aliás, ainda é.

A TAM Aviação Executiva foi uma das que 
melhor resultado apresentou na feira daquele 

ano, com 11 novas encomendas. Seu VLJ Mus-
tang continuava indo muito bem, já havia 14 
deles voando com matrícula brasileira naquele 
momento e mais 40 outros encomendados. 

Além do tradicional Stationar, havia outro 
monomotor a pistão exposto no espaço da 
TAM: o Cessna 400, modelo que no ano anterior 
fora exposto como Columbia 400 e que agora 
trazia a marca Cessna após a empresa adquirir 
a Columbia Aircraft. Com motor de 310 HP, o 
400 era equipado com sidesticks ao invés de 
manche e chegava à velocidade de 235 nós. 
Mas o grande destaque do fabricante norte-
-americano era mesmo o monomotor a pistão 
Skycatcher 162, que estava previsto para iniciar a 
comercialização no ano seguinte. A expectativa 
naquele momento era de vender até 400 unida-
des deste avião no Brasil, inclusive reequipando 
os aeroclubes. Lamentavelmente, aquele foi um 
modelo que nunca se viabilizou comercialmente 
na Cessna. 

No segmento de asas rotativas, a TAM ainda 
expôs naquele ano o Bell 407, um campeão de 
vendas no Brasil, e também promoveu os mo-
delos 206L4 Long Ranger, 412 e 429. Em 2008, 
a empresa falava em mais de três anos de fi la 
de espera, tanto para helicópteros quanto para 
aviões. Nos casos do Grand Caravan e do Citation 
X, as encomendas só estavam sendo aceitas para 
entregas após 2012. 

A Embraer foi o expositor que gerou mais 
movimento na feira daquele ano, trazendo 
três jatos e um avião agrícola, fato inédito na 
Labace. Os aviões a reação expostos em 2008 
foram os bimotores Phenom 100, o Phenom 300, 
revelado ao público naquela edição da feira, e 
o Legacy 600. Já o avião agrícola foi o Embraer 
202 “Ipanemão”, monomotor a pistão movido 
a etanol. A linha Ipanema tinha 75% de market 
share à época, com 40 aeronaves entregues do 
modelo 202. 

Naquele ano estavam programadas a en-
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Os chalés da área estática fi cavam cada vez mais suntuosos.

O monomotor Cirrus exposto pela primeira vez na Labace.
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trega do primeiro Phenom 100 e do primeiro 
Lineage 1000, jato bimotor executivo para até 
19 passageiros baseado na plataforma do E-190, 
este concebido para uso em linhas aéreas. A 
Embraer também aproveitou a feira para divul-
gar seus novos modelos Legacy 500 e Legacy 
450, ambos bimotores a jato, recentemente 
lançados na Ebace de Genebra, na Suíça. 

A Dassault, que naquele momento atuava 
diretamente no mercado brasileiro, sem re-
presentante local, trouxe seus novos modelos 
da linha de jatos bimotores Falcon, o 2000LX 
e o 900LX, ambos da versão EASy. A diferença 
com seus irmãos mais velhos da série EX eram 
as winglets, que geravam aumento substancial 
de autonomia: 300 milhas náuticas adicionais 
no modelo 2000 e 200 na versão 900. 

Havia 20 aeronaves da marca no País e a 
perspectiva do fabricante era de dobrar este 
número em cinco anos, especialmente devido 
ao novo trimotor a jato Falcon 7X, que já tinha 
duas aeronaves entregues no País e 14 enco-
mendas. A Dassault também anunciou seus 
planos de implantar seu centro de serviços 
Falcon no aeroporto de Sorocaba. 

A Gulfstream compareceu à Labace com 
quatro jatos bimotores: o G150, o G200, o G450 
e o G550, este com painel EFIS com quatro 
telas, Enhanced Vision System (EVS), câmera 
infravermelha instalada no nariz da aeronave 
e Head Up Display (HUD). Equipado com dois 
motores Rolls-Royce BR710 com 15.000 libras 
de empuxo cada, o G-550 apresentado podia 
voar a Mach 0,88 e 51.000 pés. 

A francesa Socata era representada no País 
pela Algar Aviation, antiga ABC Táxi Aéreo, que 
compareceu com um monomotor turboélice 
TBM 850, capaz de voar a 31.000 pés e veloci-
dade de 320 nós. Enquanto isso, a J.P. Martins, 
representante no Brasil da Piper, trouxe um mo-
nomotor a pistão Matrix, sucessor do Saratoga, 
recém-certificado pela Anac, e a promessa de 

seu VLJ Piper Jet, cujo projeto previa um único 
motor a reação Williams FJ44-3AP. A Mooney, 
cujo representante local era a Jet Sul, trouxe 
seu Acclaim Type S, também monomotor a 
pistão e capaz de atingir 242 nós de velocidade. 

A Labace atinge a maturidade: 2009-2013
Apesar da gravíssima crise econômica que 

estremeceu o mercado financeiro mundial no 
final de 2008, o Brasil sofreu relativamente 
pouco para se recuperar. Mesmo que em 2009 
tenha ocorrido uma pequena recessão, 2010 
foi o ano de maior crescimento do Brasil em 
muitos anos, com expansão de 7,5% do PIB, e 
os três anos seguintes também tiveram bom 
desempenho econômico. Na aviação, os resulta-
dos foram ainda melhores, contrastando com o 
cenário mundial, que fora péssimo para o setor 
nos primeiros anos do período. Neste contexto 
positivo para a aviação de negócios do Brasil, a 
Labace cresce e ganha importância no cenário 
mundial. É o que veremos a seguir. 

Piper Matrix, outro monomotor estreante na Labace.

O antigo Columbia 400, agora com a marca Cessna.

Fl
áv

io
 M

ar
co

s 
de

 S
ou

za

Fl
áv

io
 M

ar
co

s 
de

 S
ou

za

FLAP
INTERNACIONAL

64

Materia Labace 2003-2019 - Raul Marinho - revisada.indd   31Materia Labace 2003-2019 - Raul Marinho - revisada.indd   31 16/12/2020   08:4116/12/2020   08:41



Motores posicionados sobre as asas:

Sem título-1   1Sem título-1   1 14/12/2020   11:3614/12/2020   11:36



MANUTENÇÃO ROLLS-ROYCE
SÉRIE M250
MANUTENÇÃO ROLLS-ROYCE
SÉRIE M250

ANAC 
[COM Nº 1303-61/ANAC]

FAA 
[Y4QY174C]

EASA 
[EASA.145.0790]

Av. Perimetral Norte, 10966 QD HC1 
LT Area Bairro Goiânia 2
Goiânia - GO , Brazil 74665-510

+55 62 3462-1933
csa@csamro.com.br
CSAMROBR 

Sem título-1   1Sem título-1   1 14/12/2020   11:3714/12/2020   11:37



MANUTENÇÃO ROLLS-ROYCE
SÉRIE M250
MANUTENÇÃO ROLLS-ROYCE
SÉRIE M250

ANAC 
[COM Nº 1303-61/ANAC]

FAA 
[Y4QY174C]

EASA 
[EASA.145.0790]

Av. Perimetral Norte, 10966 QD HC1 
LT Area Bairro Goiânia 2
Goiânia - GO , Brazil 74665-510

+55 62 3462-1933
csa@csamro.com.br
CSAMROBR 

Sem título-1   1Sem título-1   1 14/12/2020   11:3814/12/2020   11:38



2009
Quantidade de visitantes: 13.322 pessoas
Quantidade de expositores: 101 empresas 
Quantidade de aeronaves expostas: 50

Com recorde de aeronaves expostas e 
público quase 20% maior, a feira daquele ano 
também foi pródiga em negócios, com a geração 
estimada de 380 milhões de dólares em vendas. 
Naquelas alturas, a Labace já estava consolidada 
como o principal evento da aviação de negó-
cios do hemisfério sul e o contraste com este 
segmento no primeiro mundo, que atravessava 
uma crise econômica gigantesca, era evidente. 
Na verdade, ninguém entendia como o Brasil 
passava quase imune à crise mundial e o discurso 
de abertura do presidente da Abag, Rui Thomás 
de Aquino, refl etiu este fato. Cabe destacar tam-
bém que o diretor da Flap, Carlos André Spagat, 
foi homenageado na feira como personalidade 
do ano pela segunda vez consecutiva. 

A TAM Aviação Executiva, representante no 
Brasil da Cessna desde 1982 e da Bell Helicopters 
desde 2004, também divulgava em seu estande 
naquele ano os seus serviços de manutenção 
de aeronaves, FBO, treinamento, fretamento e 
gerenciamento. Quanto às aeronaves expostas, 
o maior destaque foi dado ao VLJ Mustang, 
birreator que já tinha 22 aeronaves entregues 
no Brasil. 

Já a Embraer teve como principal atração 
o mock-up de seu novo avião executivo para 
até 12 passageiros Legacy 500, um jato bimotor 
programado para começar a voar em 2011, com 
as primeiras entregas em 2012. A aeronave foi 
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A área estática com mais que o triplo das aeronaves da primeira edição.

Os tapetes vermelhos se tornaram uma tradição da Labace.
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desenhada para ter a maior cabine da catego-
ria midsize. A grande novidade da aeronave de 
estreia da Embraer na classe era o fato de ela 
ser full fly-by-wire, com os pilotos utilizando 
sidesticks no lugar do manche. 

A Dassault trouxe seu jato de três motores 
Falcon 7X, que já possuía duas unidades no Bra-
sil, sendo capaz de voar na rota São Paulo-Paris 
sem escalas com cerca de 40% de redução nos 
custos operacionais em relação à concorrência. 
A empresa também aproveitou a feira para co-
memorar a inauguração de seu centro de servi-
ços em Sorocaba, que consumiu investimentos 
da ordem de 6,5 milhões de dólares.

A Bombardier, representada no Brasil pela 
Ocean Air, trouxe duas aeronaves e um mock-
-up. O destaque foi o gigantesco bimotor Global 
Express XRS, um jato executivo intercontinental 

de ultralongo alcance. A empresa canadense 
também expôs um jato bimotor Challenger 300 
e uma reprodução da cabine de seu novo birrea-
tor Learjet 85. Esta aeronave, de 17 milhões de 
dólares, era a primeira da marca a ser construída 
integralmente em material composto. 

A J.P. Martins, representante da Piper, trou-
xe dois aviões: um bimotor a pistão Seneca V e 
um monomotor também a pistão Piper Malibu 
Matrix, ambos com painel G1000. A italiana Vul-
canair expôs pela primeira vez na feira o bimotor 
a pistão de asa alta P68 Observer, com seu ca-
racterístico nariz de acrílico transparente, ideal 
para serviços aéreos especializados. E a Cirrus, 
representada no País pela Maule do Brasil, apre-
sentou o mock-up do jato monomotor da marca, 
o Vision SF-50, que já tinha um protótipo voando 
nos Estados Unidos. 

O imponente EC 155 Dauphin da Helibras Eurocopter. Dos monomotores aos grandes jatos: uma feira eclética.

Mock-up do futuro jato da Embraer Legacy 500.
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O ciclo 
da excelência 

Há mais de dois anos criamos a TechCare cientes 
de que nosso sucesso só seria possível se contássemos 

com o seu apoio e feedback. 

Aprendemos muito com nossos 1.700 clientes. 
Seguimos suas sugestões e consultoria especializada. 

Fizemos mudanças estruturais que ajudaram a melhorar 
nossos serviços, aumentar a rapidez e agilidade no suporte 

e a fortalecer nosso portfólio. 

Um exemplo deste resultado foi a entrada em serviço 
excepcionalmente suave e madura dos nossos novos jatos 
comerciais E-Jets E2 e de transporte multimissão KC-390. 

O time TechCare com mais de 2.300 profi ssionais gosta 
de ouvir o que é bom e, mais importante, no que precisamos 

melhorar. Isso é o que nos faz evoluir. E todo o ciclo mais 
efi ciente. É um processo que nunca cansamos de repetir. 

services.embraer.com
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Dentre os helicópteros, tivemos quatro fa-
bricantes na feira. Além da Bell com seu modelo 
407, a Labace contou com a AgustaWestland, a 
Helibras Eurocopter e a Enstrom. A Agusta, que 
já contabilizava mais de 40 encomendas no Brasil, 
trouxe à feira dois helicópteros: um A109 Grand e 
um AW119 Koala com equipamento aeromédico, 
que já estava sendo utilizado pela Amil desde fe-
vereiro. A Helibras Eurocopter, por sua vez, veio 
com o seu imponente biturbina EC-155 Dauphin, 
capaz de transportar até 13 passageiros e dois 
pilotos, podendo ser utilizado tanto no trans-
porte executivo quanto na operação off shore. E 
a Enstron voltou a expor seu monoturbina 480B 
sobre uma carreta da AGS logística. 20

10
20

10

O logotipo da Vasp onipresente na área estática da feira.

Um helicóptero exposto sobre uma carreta, 
inovação da Enstron.

Falcon 7X, o novo trirreator da Dassault.
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2010
Quantidade de visitantes: 14.834 pessoas
Quantidade de expositores: 150 empresas 
Quantidade de aeronaves expostas: 56

Com crescimento de 11% nos visitantes e 
quantidades recordes de expositores e aero-
naves, 2010 foi um ótimo ano para a aviação 
de negócios, gerando estimados 500 milhões 
de dólares em vendas na Labace. O clima de 
otimismo do evento foi sintetizado pelo presi-
dente da Abag à época, Francisco Lyra: “a feira 
foi um tremendo sucesso, superou todas as 
expectativas. Para 2011 já temos novas empresas 
querendo participar e as que estiveram presente 
neste ano estão querendo ampliar os seus espa-

ços. Temos a intenção de em 2011 realizar vários 
eventos regionais em todo o País”. Naquele ano, 
a associação lançou a campanha “Aviação Geral: 
Vetor de Desenvolvimento e Inclusão Social”, 
para discutir com a sociedade a importância 
do segmento para o Brasil. O homenageado do 
ano foi o comandante João Amaro, presidente 
do Museu Asas de um Sonho, localizado em 
São Carlos, interior de São Paulo, e patrocinado 
pela TAM. 

A Líder Aviação compareceu à feira de 2010 
com nada menos que sete aeronaves das marcas 
Hawker e Beechcraft. Até aquele momento do 
ano, a empresa já vendera 15 aeronaves e tinha 
a expectativa de vender mais 15 até o fi nal de 20

10
20

10

Nenhuma feira de aviação do mundo é tão integrada à cidade como a Labace.

Legacy 650, um lançamento da Embraer naquele ano.
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dezembro. Dentre estas estavam cinco unidades 
da série especial de 50 anos do bimotor a pistão 
Beechcraft Baron, das 12 fabricadas pela empresa, 
sendo que um exemplar estava exposto na feira.

No estande da TAM Aviação Executiva o 
otimismo com as vendas de aviões Cessna e 
helicópteros Bell também era grande. Naquele 
ano a empresa apresentou ao mercado brasi-
leiro o novo jato bimotor da família Citation, o 
CJ4, de 8,9 milhões de dólares. Com previsão 
para iniciar as entregas no segundo semestre 
de 2011, a aeronave para até oito passageiros 
apresentava alcance de 2.000 milhas náuticas e 

velocidade máxima de 440 nós. Outra novidade  
foram as novas winglets do birreator Citation X, 
também exposto no estande da TAM. 

A Ocean Air trouxe quatro jatos Bombardier 
ao evento: um Learjet 60XR, um Global 5000 e 
dois Challenger – um 300 e um 850, este último 
fazendo sua primeira incursão ao Brasil. Uma 
curiosidade do Lear exposto era o fato dele 
estar com um bagageiro extra montado sob 
o cone de cauda, um acessório instalado pela 
norte-americana Raisbeck. 

A Embraer expôs três jatos bimotores na-
quela feira: um Phenom 100, um 300 e um inédito 

O italiano Vulcanair P68 estreante na Labace.

Os estandes integrados à exposição estática.
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Legacy 650 de 29,5 milhões de dólares, uma 
evolução do modelo 600 com 900 quilômetros 
a mais em autonomia e aviônicos Honeywell Pri-
mus Elite. De acordo com o fabricante brasileiro, 
a previsão era entregar as primeiras unidades do 
650 até o final daquele ano, o que confirmaria o 
fato de a crise de 2008 estar ficando para trás.

A Diamond estreou na Labace de 2010 com 
dois modelos recém-certificados pela Anac: o 
bimotor DA42NG Twin Star, que poderia ser equi-
pado com motores a pistão de ciclo diesel quei-
mando querosene ou convencional a AVGAS; 
e o monomotor a pistão DA40, cuja primeira 

unidade havia sido adquirida pelo Aeroclube de 
São Paulo para instrução de voo. A empresa aus-
tríaca também trouxe um mock-up do seu VLJ 
em desenvolvimento D-Jet para cinco pessoas.

Com mais de 200 aeronaves entregues, sen-
do 13 só naquele ano, a Cirrus esteve expondo 
duas aeronaves na feira, ambas monomotoras 
a pistão do modelo SR22 – uma da versão S e a 
outra da Xi. O modelo PC-6 da Pilatus, um mo-
nomotor turboélice com características STOL 
(pouso e decolagem em pistas curtas), estava 
sendo comercializado na feira pela Premier, uma 
empresa multimarcas da aviação de negócios. 

Detalhe do bagageiro Raisbeck instalado no Learjet 60XR.

O monomotor austríaco Diamond, uma estrela do segmento de instrução.
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2011
Quantidade de visitantes: 15.420 pessoas
Quantidade de expositores: 170 empresas 
Quantidade de aeronaves expostas: 67

Mais uma vez a Labace teve números recordes, 
tanto de visitantes quanto de expositores e de aero-
naves expostas, o que também se refl etiu no clima 
geral da feira daquele ano, bastante otimista. Como 
no ano anterior, o presidente da Abag, Francisco 
Lyra, exaltou a importância da aviação geral em 
seu discurso de abertura. Disse ele que “os estudos 
mostram que 80% dos voos da aviação executiva, 
por exemplo, são feitos para a tomada de decisão a 
respeito de investimentos, muitas vezes em lugares 
remotos, nem sempre entre as 124 cidades servidas 
pela aviação comercial”. 

Os estudos a que o comandante Lyra se referia 
eram do “Anuário Brasileiro de Aviação Geral” lan-
çado na Labace, que fora publicado pela Abag pela 
primeira vez naquele ano. Compilando e cruzando 
dados da Anac e do Centro de Gerenciamento da 
Navegação Aérea (CGNA), órgão ligado ao Departa-
mento de Controle do Espaço Aéreo (Decea), uma 
empresa de consultoria especializada em inteligên-
cia de mercado, trabalhando em conjunto com o 
corpo técnico da Abag, produziu um relatório com 
informações de enorme interesse para o setor. 
Dentre estes, destacavam-se os referentes à frota 
brasileira de aeronaves e os sobre a movimentação 
destas pelo País, mas também havia dados sobre 
os profi ssionais de aviação no reporte. 

Naquele ano também aconteceram cursos e 

seminários na parte da manhã, quando a Labace 
ainda estava fechada para visitantes. Os temas fo-
ram Corporate Resources Management (CRM, um 
curso de dois dias de que eu participei, inclusive); 
implantação da ferramenta Performance Based Na-
vigation (PNB) nas terminais e áreas de São Paulo 
e do Rio de Janeiro; circulação VFR nas FIR; e Siste-
mas de Gerenciamento da Segurança Operacional 
(SGSO). Aquele também foi o primeiro ano em que 
foi oferecido o Bombardier Safety Standdown nos 
dois dias antes da abertura da Labace.  

A Associação Brasileira de Pilotos de Heli-
cóptero (Abraphe) e as Forças Armadas foram 
as grandes homenageadas pela Abag naquela 
edição da Labace. O motivo foi a atuação hu-
manitária dos aviadores de asa rotativa civis e 

20
11

20
11

Visão noturna da área estática da Labace.

Versão executiva do Airbus A318 pela primeira vez na Labace.
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militares no resgate às vítimas das fortes chuvas 
que assolaram a região serrana do Rio de Janeiro 
no início daquele ano. Outros homenageados, 
agora por serviços prestados à associação, fo-
ram Adalberto Febeliano, ex-vice-presidente, e 
Rui Thomás de Aquino, ex-presidente da Abag. 

Dentre os expositores de asa fixa estreantes 
na feira daquele ano, tivemos dois destaques – 
curiosamente, um com um avião enorme e outro 
com um modelo muito pequeno. A Airbus levou o 
seu jato bimotor ACJ318 Elite, baseado no equiva-
lente que a Avianca utilizou para o transporte de 
passageiros na sua linha aérea regular. Por outro 
lado, a Eclipse Aerospace, que já enfrentava sérias 
dificuldades financeiras naquele momento, trouxe 
o seu bimotor a jato Eclipse 500, um VLJ que fora 
renomeado como Total Eclipse. 

Na asa rotativa, uma das estreias foi a do mo-
delo Robinson R66 a turbina, apresentado pelo 
seu representante no Brasil Audi Helicópteros, 

que também trouxe seus consagrados modelos 
a pistão R44 e R22. Já a TAM Aviação Executiva 
levou o novo modelo da Bell, o 429, além do 407 
modernizado, da versão GX, dotado de painel digi-
tal Garmin G1000H.

A mesma TAM trouxe, ainda, o bimotor a jato 
lançado no ano anterior, o Cessna Citation CJ4, com 
preço de tabela de 9 milhões de dólares. Também 
foi divulgada pela empresa a construção de um 
novo centro de manutenção em Aracati (CE), para 
atender à demanda do Nordeste.

Outra novidade de impacto apresentada 
durante a feira foi a proposta da nova escola de 
aviação Harpia, do mesmo grupo da consultoria 
Aerogrips. Com o objetivo de treinar pilotos 
para atuar em linha aérea desde o início, a escola 
já tinha em sua frota um monomotor a pistão 
Cessna 172 com painel G1000, que deveria operar 
em Tatuí, interior de São Paulo. A Harpia também 
oferecia cursos de inglês técnico e já possuía 16 
pilotos de linha aérea matriculados.

Naquele ano, também foi lançado o Cluster 
Aeroespacial Brasileiro pela Agência de Promoção 
às Exportações Apex Brasil, projeto gerido pelo 
Centro para a Competitividade e Inovação do 
Cone Sul (Cecompi), que incentivava 20 empresas 
nacionais do setor. Quatro empresas estrangeiras 
vieram à Labace graças a iniciativas da parceria 
Apex-Cecompi e muitas possibilidades de negó-
cios foram abertas.

A principal novidade da parte da Líder Avia-
ção naquele ano foi o novo modelo da Beechcraft, 
o bimotor turboélice King Air 250, uma versão 
melhorada do tradicional B200 com winglets e 
hélices scimitar em material composto e motor 
mais potente. No último dia da Labace, a empresa 
mineira confirmou a venda de cinco aeronaves 
durante o evento: um jato Premier IA, três Baron 
G58 e um King Air C90GTx.

Eclipse 500, renomeado como Total Eclipse, um legítimo VLJ 
– Very Light Jet.

Beechcraft 250, uma evolução do bimotor de maior sucesso da marca.
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2012
Quantidade de visitantes: 16.722 pessoas
Quantidade de expositores: 187 empresas 
Quantidade de aeronaves expostas: 70

A feira de 2012 foi a recordista absoluta de 
público e de aeronaves expostas. Para se ter uma 
ideia do quanto a Labace cresceu, foram quase 
500% a mais pessoas naquele ano em relação à 
primeira feira, em 2003; e em termos de aerona-
ves foram 54 a mais do que a edição pioneira. A 
quantidade de expositores também foi a maior 
até então, mas este número seria ultrapassado 
alguns anos à frente. 

Na cerimônia de abertura, em que estiveram 
presentes o secretário de Aviação Civil, Wagner 
Bittencourt, e o comandante da Aeronáutica, 
Juniti Saito, também foi lançada a segunda edição 
do “Anuário Brasileiro da Aviação Executiva”, 
revelando os ótimos números verificados no 
segmento para o período. O empresário, aviador 
e grande entusiasta da aviação geral Fernando de 
Arruda Botelho, falecido em abril daquele ano num 
trágico acidente aeronáutico, foi postumamente 
homenageado naquele primeiro dia do evento.

Três das principais novidades da Labace 2012 

não eram relacionadas a novos modelos de aero-
naves. Uma era o empreendimento aeroportuário 
Catarina, localizado em São Roque (SP), uma 
parceria entre a construtora JHSF e a empresa 
de consultoria especializada CFly Aviation, cujo 
presidente, Francisco Lyra, pontuava: “a ideia é 
fazer o primeiro aeroporto executivo vocacionado. 
Existem outros aeroportos que recebem predomi-
nantemente as aeronaves da aviação executiva, 
inclusive jatos, no Estado de São Paulo, como o 
Campo de Marte, Sorocaba e Jundiaí, mas eles não 
foram desenhados para esta função, o que sempre 
impõe alguma restrição de ordem técnica”. Já o 
outro projeto aeroportuário apresentado na feira 
era voltado à asa rotativa: tratava-se do heliporto 
HBR, na divisa entre São Paulo e Osasco. Felizmen-
te, ambos os projetos vingaram e hoje são parte da 
realidade da aviação de negócios brasileira. 

A terceira novidade não relacionada a novas 
aeronaves era a empresa de compartilhamento de 
ativos Prime Fraction Club, que fazia sua primeira 
incursão à Labace. Tratava-se da única empresa 
de compartilhamento que trabalhava com todos 
os modais: além dos aviões e dos helicópteros, 
compartilha automóveis de alto desempenho e 
embarcações. 

20
12

20
12

O monomotor turboélice Kodiak 100.

Empreendimento aeroportuário lançado na Labace.

Quantidade recorde de aeronaves expostas: 70 modelos.
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Um dos principais destaques presentes à 
feira foi o Lineage 1000, da Embraer, o maior e 
mais luxuoso avião executivo fabricado no Brasil. 
A empresa de São José dos Campos também ex-
pôs os modelos Phenom 100 e 300 e o veterano 
Legacy 650 naquele ano, além de lançar seu novo 
centro de serviços, que estava começando a ser 
construído no aeroporto de Sorocaba (SP), com 
20.000 metros quadrados de área.

A Nextant Aerospace foi outra empresa 
estreante na Labace. Ela estava expondo seu 
modelo bimotor a jato 400XT, que na verdade 
era um Hawker 400 remanufaturado, com novos 
motores Williams FJ44-3AP e nova aviônica Pro 
Line 21. Custando 4 milhões de dólares, cerca de 
metade do preço de seus concorrentes, como os 
birreatores Phenom 300, o Cessna CJ3 e o Learjet 
40 XR, a empresa já tinha entregado 16 exemplares 
no mundo até então e possuía 28 encomendas no 
backlog.

Naquele ano foi anunciada a fusão entre a TAM 
Linhas Aéreas e a companhia chilena de aviação 
comercial LAN, formando o que se conhece hoje 
como Latam. Com isso, a TAM Aviação Executiva 
passou a ser a única empresa sob controle direto 
da família Amaro, que escolheu o negócio de ma-
nutenção de aeronaves como seu foco. Na feira 
foi anunciado pela empresa que haveria uma forte 
expansão de sua unidade de Jundiaí, que chegaria 
a 65.000 metros de área dedicada exclusivamente 
para este fim até o ano seguinte. 

A Bombardier, representada no Brasil pela Sy-
nerjet, encantou o público presente com seu novo 
jato bimotor Global 6000, uma evolução do antigo 
XRS, pela primeira vez na América do Sul. Além 
deste, também poderiam ser vistos e visitados no 
estande da empresa os Learjet 45XR e 60XR e o 
veterano de feiras Challenger 300. No segmento 
de asas rotativas, a Synerjet também apresentou 
uma novidade com sua outra representada Agus-
taWestland, trazendo um mock-up da cabine de 
seu novo AW169 na versão executiva.

Dois novos expositores de helicópteros esta-
vam na Labace 2012. O primeiro era a MD Helicop-
ters, fabricante famoso pelo uso da tecnologia 
No Tail Rotor (Notar) em seus helicópteros. Naque-
le ano, a empresa trouxe três modelos com esta 
característica: os MD 520N, 600N e 902 Explorer, 
este com a primeira unidade vendida no Brasil 
em abril. O outro era a Stoco Aviação, de Goiânia, 
que trouxe dois modelos de helicópteros expe-
rimentais que a empresa representava no Brasil: 
o Hummingbird da Vertical Aviation, com quatro 
lugares, custando 400 mil dólares; e o Safari, da 
Canadian Home Rotors, com dois lugares, de 200 
mil dólares. 

Na área dos “grandões”, a Dassault, que anun-
ciava a expansão de seu centro de manutenção 
em Sorocaba, mais uma vez trouxe seus Falcon, 
o trimotor a jato 7X e o birreator 2000LX; e a 
Gulfstream, os tradicionais bimotores a jato G150, 
G450 e G550. E a Airbus espantou os visitantes 
novamente com seu gigantesco jato executivo 
de dois motores ACJ318 Elite. Nenhum destes era 
novidade, mas não foi por isso que chamaram me-
nos a atenção do público, pois ninguém se cansa 
de ver e visitar jatos desta categoria.

O Lineage 1000 foi um dos destaques da feira.

Helicópteros da linha MD, com tecnologia No Tail Rotor (Notar).
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2013
Quantidade de visitantes: 14.000 pessoas
Quantidade de expositores: 180 empresas 
Quantidade de aeronaves expostas: 68

O ano de 2013 ainda foi bom para os negócios 
na aviação executiva, mas a 10a edição da feira 
não mostrou números tão pujantes quanto os 
do ano anterior: o público foi 16% menor e menos 
duas aeronaves foram expostas. A quantidade de 
expositores também caiu um pouco: foram sete 
empresas a menos. Não houve tantas novidades 
apresentadas e o clima era menos otimista. Aquela 
edição da feira foi marcada pelas baixas tempera-
turas, com os termômetros chegando próximos 
a 1 grau Celsius e com chuva – o que talvez tenha 
contribuído para espantar parte do público e para 
o estado de ânimo geral dos frequentadores. 

Em seu discurso de abertura, o presidente 
da Abag, Eduardo Marson, anunciou que a NBAA 
voltaria a participar do planejamento e execução 
das próximas edições da Labace. No evento, 
também foi lançada a terceira edição do “Anuá-
rio Brasileiro da Aviação Geral”, que já se tornara 

tradicional no setor, revelando que a frota da 
aviação de negócios havia crescido 6,7% no ano 
anterior. Como se vê, a aviação geral estava indo 
bem, o que leva a crer que deve ter sido mesmo 
o frio que desanimou o público.

A novidade mais inusitada daquele ano foi o 
surpreendente monomotor turboélice pressuri-
zado Epic LT. Embora ainda fosse um avião expe-
rimental, ele já estava sendo reservado em sua 
versão certifi cada, denominada Epic 1000, em 
fase de desenvolvimento nos Estados Unidos. 
Construído em fi bra de carbono e impulsionado 
por um motor Pratt & Whitney PT6A-67A de 
1.200 SHP, o Epic apresentado tinha capacidade 
de voar com até seis passageiros a 325 nós e 
28.000 pés de altitude.

Outra surpresa da feira foi a fabricante de 
helicópteros de grande porte Sikorsky, pela pri-
meira vez expondo na Labace. Representada no 
País pela Powerpack, o modelo exposto foi um 
S76C+ vendido para a Helivia Táxi Aéreo. Tratava-
-se de uma aeronave muito popular na operação 
das plataformas de petróleo, segmento em que 
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Recorde de público nas passarelas vermelhas da Labace.

Mock-up do AgustaWestland AW169.
O peculiar Piaggio P180 com seu canard e motores com 
hélices voltadas para trás.

Fo
to

s:
 F

lá
vi

o 
M

ar
co

s 
de

 S
ou

za

FLAP
INTERNACIONAL

84

Materia Labace 2003-2019 - Raul Marinho - revisada.indd   42Materia Labace 2003-2019 - Raul Marinho - revisada.indd   42 14/12/2020   10:1314/12/2020   10:13



Sem título-1   1Sem título-1   1 19/08/2020   11:0619/08/2020   11:06Sem título-1   1Sem título-1   1 14/12/2020   11:4314/12/2020   11:43



a empresa tinha planos de vender 40 unidades 
nos cinco anos seguintes, porém a aeronave 
exposta era da versão executiva. 

A Gulfstream foi outra fabricante com no-
vidades, expondo seus novos jatos bimotores 
G280 e G650 – este capaz de operar em pistas 
com até 15.000 pés de altitude. Em 2012 a em-
presa comemorou o 10º ano da certificação do 
birreator G550, também presente à feira, assim 
como o G150. Já a Embraer trouxe seu Legacy 500 
ainda em processo de certificação, além do Li-
neage 1000, o maior avião exposto naquele ano.

Já 2012 foi o primeiro ano em que a Líder 
Aviação passava a representar a Bombardier 
Aerospace, que também era dona da marca 
Learjet que a empresa mineira representava no 
início de suas atividades. Da nova representada, 
a empresa trouxe o enorme jato Global 6000 
e os Challenger 605 e 300. Do conglomerado 
Hawker Beechcraft, igualmente representado 
pela Líder, somente a segunda marca sobreviveu 
à restruturação do grupo, isto é: a linha de jatos 
fora descontinuada, restando apenas os aviões 

turboélices da família King Air e os Baron e Bo-
nanza, respectivamente bi e monomotor a pis-
tão. Outra novidade da empresa foi o anúncio da 
construção de sua nova unidade em Itanhaém, 
no litoral sul de São Paulo, com 5.000 metros 
quadrados de área construída, voltada ao apoio 
das operações off-shore.

A TAM Aviação Executiva trouxe de sua 
representada Cessna três inovações: as novas 
versões dos aviões Corvalis, o modelo monomo-
tor a pistão TTX, e do Grand Caravan, a versão EX 
do monomotor turboélice; além do mock-up do 
jato bimotor Citation Latitude, com alcance de 
2.500 milhas. A companhia também comemorou 
na Labace os 10 anos de exitosa parceria com a 
empresa de treinamentos Flight Safety. 

Na área de exposição de helicópteros, a 
principal novidade foi o novo modelo da Helibras 
Eurocopter, o EC130 T2, exposto ao lado dos 
consagrados Esquilo AS350 B3e e EC135 P2e. Já a 
AgustaWestland trouxe os modelos AW109 Grand 
New e AW119 Koala, ambos na versão VIP, e o 
mock-up do AW169, desta vez na versão utility.

Sikorsky S-76 executivo pela primeira vez na Labace.

G650, novidade da Gulfstream.
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Crise econômica e política no Brasil: 
2014-2017

Depois da onda de protestos e manifesta-
ções populares iniciada em 2013, o País entrou 
em uma profunda crise política nos três anos 
seguintes, culminando com o impeachment da 
presidente Dilma Roussef em 2016. Na econo-
mia, tivemos dois anos de recessão acentua-
da, em 2015 e 2016, e dois anos de baixíssimo 
crescimento, em 2014 e 2017, resultando numa 
contração de quase 6% do PIB para o período. 
Em 2014 tem início a operação Lava Jato, que 
atingiu seu ápice nos três anos seguintes. A des-
peito de seus méritos no combate à corrupção, 
a ação conjunta do Ministério Público Federal e 
da Polícia Federal acabou gerando uma crise na 
aviação geral do País. Como várias empresas pro-
prietárias de aeronaves estavam sendo afetadas 
pela Lava Jato, estas precisaram vender parte 
de seus ativos, incluindo aviões e helicópteros, 
a maioria para o exterior. 

Os efeitos deste cenário político-econômico 
adverso atingiram fortemente a aviação de negó-
cios do País. O setor petrolífero foi um dos mais 
prejudicados tanto pela recessão em si quanto 
pela grave crise que atingiu a Petrobras, situação 
ainda agravada pela baixa nos preços do petróleo 
no mercado internacional. O resultado foi que o 
segmento de óleo e gás, o mais importante do 
táxi aéreo nacional de asas rotativas, inverteu 
a tendência e de um dos que mais cresceu nos 
anos anteriores passou a ser um dos que mais 
encolheu. Não foi um período fácil para ninguém 
entre as empresas que participam da Labace.

2014
Quantidade de visitantes: 11.861 pessoas
Quantidade de expositores: 190 empresas 
Quantidade de aeronaves expostas: 65

A despeito da crise que se iniciava, 2014 
foi o ano recordista absoluto em número de 
expositores da Labace. O público, entretanto, 
foi 15% menor em relação ao ano anterior e as 
aeronaves expostas tiveram redução em três 
unidades. A abertura contou com a presença 
do ministro-chefe da Secretaria de Aviação 
Civil (SAC), Moreira Franco; do prefeito de São 
Paulo, Fernando Haddad; do diretor-presidente 
da Anac, Marcelo Guaranys; e do presidente da 
Infraero, Gustavo do Vale. Na abertura, mais 
uma vez ocorreu o lançamento pela Abag do 
“Anuário Estatístico da Aviação Geral”, que 
apontava em sua quarta edição um crescimento 
de 4,9% para o segmento no ano anterior, fato 
destacado pelo presidente da entidade, Eduardo 
Marson, em seu discurso de abertura. 

Na área estática, as novidades em termos 
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Aeronaves da Cessna expostas na área da TAM Aviação 
Executiva.

O enorme chalé da Líder Táxi Aéreo.
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de novos modelos de avião expostos foram 
escassas, com a maioria relacionada a evoluções 
de modelos anteriormente mostrados. Exemplo 
disto foi o apresentado no estande da Algar 
Aviation, onde estavam o monomotor turboélice 
TBM900 da Daher Socata, sucessor do TBM850, 
e o bimotor turboélice Piaggio Avanti EVO, su-
cessor do Avanti II. Já a Dassault voltou a trazer 
seus jatos 7X, com três motores, e Falcon 2000S, 
com dois, e divulgou os novos modelos em 
desenvolvimento: os Falcon 5X, bimotor, e 8X, 
trirreator. Porém, embora a fabricante francesa 
não tivesse novos modelos para apresentar, ela 
foi a sensação da feira ao promover jantares as-
sinados pelo famoso chef francês Erick Jacquin 
a bordo de suas aeronaves.  

Naquele ano, a corporação norte-americana 
Textron reunira sob seu guarda-chuva as marcas 
Cessna, Bell e Beechcraft, sendo que esta última 
vinha de um complicado processo de restrutu-
ração financeira que resultou na sua venda para 
a Textron. Isso gerou uma situação inusitada no 
Brasil, uma vez que a TAM Aviação Executiva era a 
representante da Cessna e da Bell, enquanto sua 
principal concorrente, a Líder Aviação, represen-
tava a Beechcraft. Salomonicamente, a Textron 

repartiu seu portfólio entre as duas empresas 
representantes da corporação na feira de 2014. 

No estande da Líder, que também repre-
sentava a canadense Bombardier, havia o único 
jato realmente novo daquela edição da Labace: 
o Challenger 350, lançado no ano anterior e 
inédito no Brasil. Da marca Beechcraft podia-se 
visitar seis aeronaves: os modelos C90GTx, 250, 
350i e 350ER da família de bimotores turboélices 
King Air; e o monomotor Bonanza G36, com uma 
unidade entregue durante o evento, e o bimotor 
Baron G58, ambos a pistão.

Da mesma Textron, havia sete aeronaves com 
a marca Cessna e duas Bell expostas no estande 
da TAM, totalizando 15 aeronaves. Nenhum outro 
fabricante jamais havia levado tantos exemplares 
à Labace – e, a propósito, nem levaria nos anos 
seguintes. Além disso, também estava em expo-
sição um mock-up do Bell 505, helicóptero em 
desenvolvimento à época. Na ala de asas rotativas 
do espaço ocupado pela TAM também se encon-
trava a nova versão do Bell 429, a Wheeled Landing 
Gear (WLG), ou seja: que tinha trens de pouso com 
rodas ao invés de esquis. Dentre os aviões Cessna, 
o destaque ficava para o birreator Sovereign+, 
ainda não certificado pela Anac. A aeronave era 
comercializada com o pacote Sovereign Shield, 
que cobria a manutenção e reposição de peças 
para as primeiras 1.500 horas de voo ou cinco anos. 

O jato bimotor Legacy 500 da Embraer, cujo 
protótipo fora apresentado na Labace do ano an-
terior, fora certificado pela Anac naquela edição da 
feira pelo próprio presidente da agência, Marcelo 
Guaranys. A fabricante brasileira trouxe, ainda, os 
jatos Lineage 1000, novamente o maior modelo 
presente na Labace, Phenom 100 e Legacy 650.

A Gulfstream, que acabara de inaugurar 
seu novo centro de treinamento e manutenção 
em Sorocaba (SP), trouxe nada menos do que 
cinco representantes de sua família de jatos: o 
G150, o G280, o G450, o G550 e o G650. A Sy-
nerjet compareceu com os dois monomotores 
turboélice da Pilatus, o PC-12NG e o PC-6, além 
de divulgar o novo jato bimotor da marca, o PC-
24, cujo primeiro voo estava programado para 
o final de 2014. 

GlobalExpress 6000, outro grande jato da Bombardier.

Bell 429 na versão com trem de pouso com rodas ao invés 
de esquis.
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2015
Quantidade de visitantes: 9.819 pessoas   
Quantidade de expositores: 154 empresas 
Quantidade de aeronaves expostas: 50

Refl etindo a crise por que passava o País, a 
Labace de 2015 encolheu em 17% no número de 
visitantes, em 19% no de expositores e em 23% 
na quantidade de aeronaves expostas. Porém, 
na quinta edição do “Anuário Brasileiro de 
Aviação Geral”, publicado pela Abag e lançado 
tradicionalmente na abertura da feira, podia ser 
notado que a frota da aviação de negócios ainda 
estava em crescimento, tendo sido verifi cado 
um aumento de 3% na quantidade de aeronaves 
no ano anterior em relação a 2013. O presidente 
da Abag, Eduardo Marson, explicava o motivo 
de tal aumento ter ocorrido mesmo com a crise 
política e econômica da seguinte maneira: “nada 
vai mudar o tamanho do País e a necessidade de 
deslocamentos. Nada vai resolver o problema de 
acesso a quase 3 mil destinos: a aviação geral vai 
continuar necessária”.

De qualquer modo, as novidades apresenta-
das na área estática foram substanciais. Uma das 
que mais chamaram a atenção foi, sem dúvidas, 
o bimotor turboélice de asa alta ATR 72 Corpo-

Outro chalé de respeito, desta vez da Dassault.

Estande da Air de Cousine simulando uma cabine de avião. Legacy 450 sendo certifi cado durante a Labace.

Jantar a bordo dos jatos da Dassault assinado pelo chef Erick Jacquin.
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rate da MAP Linhas Aéreas e operado pela Star 
Consultoria Aeronáutica, com capacidade para 
até 72 passageiros, exposto bem no meio da 
feira. Outra que ninguém conseguia deixar de 
reparar era o Twin Otter, também um bimotor 
turboélice de asa alta, porém bem menor que o 
ATR. Fabricado pela Viking Aircraft, do Canadá, 
o avião conhecido pela sua extrema robustez é 
capaz de levar até 19 passageiros e tem carac-
terísticas STOL – pouso e decolagem em pistas 
curtas –, perfeito para a operação na Amazônia 
e no centro-oeste do Brasil. Não por acaso ele es-
tava sendo oferecido para o Exército Brasileiro. 

No estande da Líder Táxi Aéreo outra aero-
nave chamava muito a atenção. Tratava-se do 
HondaJet, um bimotor a reação peculiar pelo 
fato de seus motores estarem fixados em pilares 
sobre as asas e não no cone de cauda como na 
maioria dos jatos executivos – ou sob as asas, 
como nos aviões maiores. Equipado com dois 
turbofan GE Honda HF120 altamente econômi-
cos, seu desenho aerodinâmico único permite 
atingir velocidade de 420 nós e possibilita uma 
autonomia de 1.180 milhas náuticas.

A Embraer mais uma vez realizou uma cerimô-
nia para receber a certificação de tipo da Anac para 

uma aeronave sua durante a Labace. Desta vez, o 
“homenageado” fora o Legacy 450, um bimotor a 
jato inovador em vários aspectos. Equipado com 
aviônica Rockwell Pro Line Fusion com quatro telas 
LCD de 15,1 polegadas, Embraer Enhanced Vision 
System (E2VS) e Head Up Display (HUD), o avião 
é outro com tecnologia full fly-by-wire da marca.

No estande da TAM Aviação Executiva po-
diam ser encontradas duas novidades da Cessna. 
A primeira era o aguardado jato bimotor Citation 
Latitude, recentemente certificado pela FAA. A 
outra era o também birreator Citation CJ3+, já 
certificado pela Anac. O monoturboélice Grand 
Caravan estava no time da Cessna em 2015 na 
sua versão EX. A empresa também anunciou na 
Labace que realizaria investimentos da ordem de 
50 milhões de reais na expansão da sua unidade 
de manutenção localizada em Jundiaí (SP).

A Dassault repetiu a fórmula de sucesso do 
ano anterior e promoveu jantares a bordo de 
suas aeronaves expostas na feira, o trirreator 
Falcon 7X e bimotor a jato Falcon 2000S, com a 
grife do famoso chef Erick Jacquin. O fabricante 
francês também trouxe um mock-up do seu 
novo projeto, o bimotor a reação Falcon 5X, e di-
vulgou o conceito do futuro trirreator Falcon 8X. 

ATR 72 executivo pela primeira e única vez na Labace. Jato japonês HondaJet: outro lançamento ocorrido na feira.

Vista aérea noturna da Labace.
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2016
Quantidade de visitantes: 9.382 pessoas
Quantidade de expositores: 136 empresas 
Quantidade de aeronaves expostas: 41

Devido aos Jogos Olímpicos, que aconteceram 
no Rio de Janeiro entre os dias 5 e 21 de agosto, a 
Labace de 2016 ocorreu um pouco mais tarde que o 
habitual, entre 30 de agosto e 1º de setembro. Mais 
uma vez a feira enfrentou queda no número de 
visitantes, de exibidores e de aeronaves expostas, 
e a crise por que passava o Brasil atingia a aviação 
de negócios em cheio. Naquele ano, o “Anuário 
Brasileiro de Aviação Geral” não foi publicado pela 
Abag, mas o presidente da entidade, Leonardo 
Fiúza, afi rmou que levantamentos realizados pela 
associação ainda apontavam para um pequeno 
crescimento do setor, da ordem de 1,2% no ano 
anterior em relação a 2014.

Um dos expositores deixou de levar seu 
avião na última hora devido a um impedimento 
da Anac. Tratava-se do monomotor turboélice 
Epic LT que, por ser uma aeronave experimental, 
fora proibida de pousar em Congonhas pelo fato 
de o aeródromo se situar em área densamente 
povoada. A Somma Aviation, representante da 
Epic, deixou bem clara sua indignação com o fato 
em um enorme banner colocado no local onde o 
avião deveria estar estacionado. 

Por outro lado, a Avantto, empresa de ge-
renciamento de frotas e de compartilhamento 
de aeronaves, estava bastante otimista. Com a 
campanha “Troque sua Aeronave por uma Cota”, a 
empresa afi rmou que havia obtido um crescimento 
de 15% naquele ano. Outro fato positivo da feira de 
2016 foi a realização do 1º Congresso da Aviação 
Aeromédica, com apoio de diversos fabricantes 
de helicópteros, com destaque para a Helibras, 
Airbus Helicopters e Sikorsky. O evento voltaria a 
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Visitação ao interior das aeronaves expostas.

Interior de helicóptero Bell 429 na versão VIP.
Global 6000, outro avião lançado na Labace.
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ocorrer com muito sucesso em todas as edições 
posteriores da Labace.

A maior novidade daquele ano foi a es-
treia do novo jato da Dassault, o jato de três 
motores Falcon 8X. Cerca de 1,2 metro maior 
em comprimento que o modelo 7X, o avião 
possui nada menos do que 11.945 quilômetros 
de autonomia, suficiente para realizar um voo 
São Paulo-Moscou sem escalas. A empresa 
francesa também trouxe seu bimotor a reação 
Falcon 2000S, mas aquela edição da feira não 
teve os célebres jantares a bordo dos anos 
anteriores. 

O ano de 2016 foi o primeiro em que a TAM 
Aviação Executiva passou a representar com 
exclusividade toda a linha Textron, o que incluía 
a Beechcraft, além da Cessna e da Bell, que ela 
já representava anteriormente. Com isso, a 
empresa foi uma das poucas que tiveram au-
mento na quantidade de aeronaves expostas, 
com 11 unidades mais um mock-up. Da linha de 
helicópteros Bell, os dois modelos expostos 
eram versões novas de modelos consagrados. 
O Bell 407 GXP mostrado é uma evolução do GX 
com melhor desempenho e redução da carga de 
trabalho do piloto. Já o Bell 429 VVIP presente 
à feira tinha o interior Magnificent todo refeito 
pela empresa italiana especializada Mecaer 
Aviation. O mock-up do Bell 505 Jet Ranger X 
completava o time de asa rotativa da Textron. 
A despeito da crise, a TAM anunciou a venda 
de dois 429 durante a feira.

A Embraer trouxe seu bimotor a reação 
Legacy 450 melhorado, com 609 quilômetros a 
mais de autonomia em relação ao apresentado 
no ano anterior. Outra novidade exposta era o 
Phenom 100EV, com os novos aviônicos Prodigy 
Touch, baseados no Garmin 3000, e novos mo-
tores Pratt & Whitney. 

Visitação ao interior das aeronaves expostas.
As celebridades sempre presentes à feira.

Dassault Falcon 8X, evolução do 7X.
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2017
Quantidade de visitantes: 10.913 pessoas
Quantidade de expositores: 111 empresas 
Quantidade de aeronaves expostas: 47

A feira de 2017 teve uma recuperação de 
16% na quantidade de visitantes e seis aeronaves 
expostas a mais, muito embora a quantidade 
de empresas expositoras continuasse a cair. 
O cenário político e econômico apresentava 
alguma melhora, assim como o clima geral 
verifi cado na feira. Na cerimônia de abertura 
houve uma homenagem especial ao Dr. Ozires 
Silva, o grande responsável pelo Brasil ter uma 
indústria aeronáutica de primeira linha, capaz de 
concorrer em pé de igualdade com a de países 
mais avançados do mundo. O lado “conference” 20

17
20

17

da feira também começava a ressurgir com o 
Labace Market Place, um pequeno auditório 
onde empresas podiam realizar palestras, além 
do Congresso da Aviação Aeromédica que rea-
lizava sua segunda edição. 

O presidente da Abag, Leonardo Fiúza, es-
tava otimista em relação à recuperação da eco-
nomia e o novo diretor geral da entidade, Flávio 
Pires, mostrou-se até surpreso com o clima geral 
da feira. De acordo com o executivo, o potencial 
do Brasil para a aviação executiva é muito gran-
de, por isso o evento atrai o olhar de empresas 
do mundo inteiro e também de compradores. 
“Na Labace 2017 nos surpreendemos com o 
retorno de expositores que não estiveram no 
evento do ano passado e com muitas empresas 
que estão aqui participando pela primeira vez”, 

A Labace, uma legítima feira de aviação urbana.

Diamond DA-62 com motor diesel que queima querosene.A integração entre os estandes e a área estática é total na 
Labace.
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... junto a estes sonhos, sempre estivemos ao lado da aviação 
executiva, apoiando com nossa competência logística

our dreams, one sky. 
worldwide presence, 

always ahead

Hoje nossos sonhos desenham um futuro onde possamos 
reencontrar o cenário onde maquinas voadoras cruzem os 
céus livres de qualquer isolamento... 

Obrigado Sr. Spagat. Por anos trazendo o sonho de voar em sua revista. Uma dedicatória da DUX Forwarding.

duxforwarding.com

A logística para aviação executiva está em nosso DNA. 

Seja check de manutenção, AOG (Aircraft on Ground), ou operações de rotina.  
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complementou Pires. 
Durante a feira ocorreu a cerimônia de 

certificação de tipo do avião japonês birreator 
HondaJet HA-420 no estande da Líder Aviação, 
representante exclusiva da marca no País. O 
evento contou com a participação do supe-
rintendente de Aeronavegabilidade da Anac, 
Roberto Honorato, e do gerente de Certificação 
da Honda Aircraft Company, Carlos Ayala. 

Na área da TAM Aviação Executiva, repre-
sentante de toda a linha de aeronaves da Tex-
tron e da empresa de treinamentos Flight Safety, 
o grande destaque foi a presença, pela primeira 
vez no Brasil, do helicóptero Bell 505 Jet Ranger 
X, modelo que em outras edições teve seu mock-
-up exposto. Já a Aeromot, representante no 
Brasil do fabricante austríaco Diamond, trouxe 
três exemplares à feira, um deles inédito, o bi-
motor de sete lugares DA62, recém-certificado 
pela Anac, que chamava muito a atenção com 
suas portas do tipo asas de gaivota. 

A recém-criada Icon Aviation, resultado da 
fusão das empresas de táxi aéreo Global e CB 
Air, também se fez presente na feira daquele 
ano. Oferecendo serviços de fretamento, 
gerenciamento, venda de aeronaves, han-
garagem, atendimento de pista e gestão de 
compartilhamento, a Icon tinha 30 aeronaves 
em sua frota, entre aviões a jato, turboélices e 
helicópteros. Sua base principal ficava em São 
Paulo (SP), no Aeroporto de Congonhas, mas 
ela também possuía instalações no Campo de 
Marte, na mesma cidade; em Sorocaba; no 
Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro 
(RJ); e em Brasília (DF). 

Também sem aviões, porém com um ônibus, 
um dos expositores mais visitados na Labace 
daquele ano foi a Maga Aviation, empresa de 
manutenção aeronáutica sediada em Campinas 
(SP). Dotado de um guindaste com 7 metros de 
altura capaz de içar o motor a jato de um bimo-
tor Challenger, o ônibus do “McGyver”, apelido 
do proprietário da empresa, Edivaldo Coelho, 

possui todos os equipamentos de uma oficina 
aeronáutica convencional, inclusive geradores 
elétricos e um tanque de querosene de aviação 
com capacidade de 600 litros. 

A Cirrus, que desde 2011 pertencia ao conglo-
merado chinês China Aviation Industry General 
Aviation Co. (Caiga), apresentou seu monomo-
tor a pistão SR22T Geração 6 Potenza, além de 
divulgar o jato monomotor Vision Jet, que já 
tinha 60 unidades reservadas por brasileiros. 

Profissionalização da feira e recuperação 
do País: 2018-2019

Depois da gravíssima crise política e econô-
mica que atingira o País no período 2014-2017, 
o que incluiu um impeachment e uma recessão 
inédita no Brasil, o cenário se mostrava bem 
melhor no biênio 2018-2019, com as pessoas mais 
confiantes e otimistas. Na aviação geral não foi 
diferente e o segmento retomou o caminho do 
crescimento no País, o que foi refletido no clima 
geral da Labace. Esta, por sua vez, passou a con-
tar com a gestão de uma das maiores empresas 
de eventos do mundo, a suíça MCI, contratada 
pela Abag para revigorar a feira.

O leiaute da Labace foi completamente 
diferente nas edições de 2018 e 2019, a come-
çar pelo acesso à feira pela Rua Tamoios, que 
permitiu que os visitantes desembarcassem 
de seus automóveis já na área dos estandes. A 
cenografia estava muito melhor, assim como 
todos os serviços prestados aos visitantes e 
expositores. Mas a grande novidade mesmo 
estava na área de conferências, com um pal-
co que permitia até quatro apresentações 
simultâneas no mesmo espaço. A audiência 
recebia um equipamento de áudio que pos-
sibilitava sintonizar no evento que mais lhe 
interessasse, inclusive sendo possível mudar 
de apresentação sem precisar mudar de lugar 
no auditório, se fosse o caso. A programação 
de eventos cresceu substancialmente e o lado 
“conference” da Labace finalmente fez jus à 
sua referência no nome da feira.   

Bell 550 Jet Ranger X: depois dos mock-ups, a aeronave real. O ônibus-oficina da Maga Aviation.
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2018
Quantidade de visitantes: 10.112 pessoas
Quantidade de expositores: 138 empresas 
Quantidade de aeronaves expostas: 47

Embora o público de 2018 tenha sido um 
pouco inferior ao de 2017, com 7,3% de visitantes 
a menos, a quantidade de expositores cresceu 
em 24%, mantendo estável o número de aerona-
ves expostas. A nova área de conferências e o 
novo leiaute agradaram bastante os presentes. 
“Achei que a organização subiu de nível e a arena 
(área da cerimônia de abertura e conferências) 
agradou muito, bem como vi que aumentou a 
área coberta”, comentou Juliano Lefèvre, dire-
tor comercial da trading Comex. Além da terceira 
edição do Congresso da Aviação Aeromédica, a 
programação de conferências contou também 
com palestras sobre capacitação profi ssional, 
combate ao táxi aéreo pirata e o futuro da avia-
ção brasileira, todas bandeiras permanentes da 
Abag. A área de exposição estática agora tinha o 
formato de um “U”, permitindo que os visitantes 
realizassem um circuito contínuo que interligava 
todos os estandes, o que facilitou a locomoção 
naquela edição da feira. 

Uma das novidades apresentadas foi o novo 
jato bimotor da Gulfstream, o G600, que estava 
no fi nal do processo de certifi cação junto à FAA, 
mas já com previsão de entrega para 2019. Com 
autonomia para voar até 12.038 quilômetros a 
Mach 0,85 ou 9.445 quilômetros a Mach 0,90, 
o avião contava com o interior premiado com o 
International Yacht & Aviation Award de 2018. 

A principal inovação apresentada na feira, 
entretanto, estava no estande da Cirrus, que 
trouxe seu monomotor a jato Vision Jet, com 
mais de 50 unidades entregues mundialmente. 
Impulsionado por um motor Williams FJ33-5A 
posicionado na parte superior do cone da cauda 

em “V”, a cabine de 4,8 metros cúbicos tem ca-
pacidade para até sete pessoas – cinco adultos 
e duas crianças de até 40 quilos. Com 2.200 
quilômetros de autonomia e velocidade máxima 
de 300 nós, o modelo era oferecido por valores 
entre 1,96 e 2,3 milhões de dólares, dependendo 
dos equipamentos instalados.

A Helibras Airbus Helicopters também tinha 
novidades para aquela edição da feira. Tratava-se 
do primeiro helicóptero H145 a ser entregue no 
Brasil. Dotado de dois potentes motores Arriel 
2E e aviônicos Helionix com piloto automático 
de quatro eixos, o exemplar exposto havia sido 
adquirido pela CAF Táxi Aéreo. A Leonardo, por 
sua vez, também não fez por menos e trouxe 
seu biturbina médio AW169, inédito na Labace.

A Líder Aviação expôs o jato bimotor japo-
nês HondaJet, agora na versão Elite. Com capaci-
dade para receber 16 galões a mais de combustível, 
seu peso máximo de decolagem aumentou em 100 
libras e o ruído interno foi reduzido signifi cativa-

20
18

20
18

Cirrus Vision, o jato monomotor revolucionário lançado na Labace.

Lançamento do Phenom 100EV, da Embraer.
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Rodovia Hélio Smidt, s/n — Pátio 12, Terminal GATGRU · Aeroporto – 07190-100 – Cx. Postal 3057 · Guarulhos – SP

+55 11 9 8196-4793 franco@cflyaviation.com cflyaviation.com

ENTRE EM CONTATO COM FRANCO LYRA OU ABRA O QR CODE

B R O K E R A G E

O AGRONEGÓCIO 
PODE MAIS NAS ASAS 

DE UM KING AIR 350

BEECHCRAFT KING AIR B350
Com apenas 2300 horas de uso, aeronave 
100% nacionalizada, matrícula brasileira         
e com apenas dois donos desde que saiu   
da fábrica em Wichita, Kansas em 2007. Membro Fundador
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mente. A empresa também apresentou sua nova 
divisão de consultoria para compra de aeronaves, 
a Líder Aquisitions, além de seu novo aplicativo 
para facilitar a comercialização de fretamentos.

Outra novidade que podia ser vista na feira 
foi o Cessna Citation Longitude, jato bimotor de 
12 passageiros e 6.482 quilômetros de autono-
mia mostrado pela TAM Aviação Executiva. No 
estande da empresa podiam ser vistos ainda os 
jatos Citation Latitude, M3 e CJ3+, e o mono-
motor turboélice Grand Caravan EX, todos da 
Cessna; os bimotores Beechcraft Baron G58, a 
pistão, e os King Air C90GTx e 350i, turboélices; 
e o helicóptero Bell Jet Ranger X, recentemente 
vendido para a Helisul Táxi Aéreo.

Como se vê, novidades não faltaram para 
ver em 2018.

Airbus H145 com seu inconfundível rotor de cauda fenestron.

AW169, outra aeronave que se torna real após ser mostrada 
como mock-up.Citation Latitude, lançamento da Cessna do ano.
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AERO STORE AVIATION
Soluções em Aviação

Rua Duílio Bonani, 200 – 18.066-011 – Aeroporto de Sorocaba – SP
aerostoreaviation.com / barth@aerostoreaviation.com
+55 (15) 3327-9666

Desenvolver soluções na aviação é o nosso propósito desde 2005.

Compra, venda, importação e exportação de aeronaves, peças, 

serviços de hangaragem e atendimento aeroportuário. Investimos em 

tecnologia e pessoal especializado.

Desde uma cotação de peça até uma compra de uma 
nova aeronave conte com a Aero Store Aviation.

A West Star Aviation é especializada em reparos 
e manutenção de célula, reparos e manutenção de motores, 

instalação e reparos de aviônicos, reforma de interior, 
pintura, partes, venda de aviônicos excedentes 

e serviços de acessórios. A companhia também prove 
serviços FBO completos em sua instalação em East Alton 

para aeronaves em trânsito.

(St. Louis Regional Airport)   Id: KALN   COM 1910-32/ANAC

AGENTE AUTORIZADO PARA O BRASIL:

www.weststaraviation.com
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2019
Quantidade de visitantes: 12.700 pessoas
Quantidade de expositores: 140 empresas 
Quantidade de aeronaves expostas: 50

Refl etindo a recuperação da economia e do 
segmento de aviação de negócios, a edição de 
2019 da Labace mostrou números melhores em 
todos os seus indicadores, especialmente quan-
to ao público, que cresceu mais de 25% em rela-
ção ao ano anterior. Na cerimônia de abertura, o 
diretor da Anac, Ricardo Bezerra, e o secretário 
de Aviação Civil, Ronei Glanzman, salientaram a 
importância do setor para a aviação civil brasi-
leira. Logo em seguida palestrou o economista 
Alexandre Schwartsmann, ex-diretor do Banco 
Central e comentarista da rádio CBN e do Jornal 
da Cultura, com uma apresentação muito lúcida 
e abrangente. O que era um sinal do que vinha 
pela frente na programação de conferências 
daquele ano, em que este que vos fala foi o 
curador. Foram 16 apresentações sobre temas 

como novas tecnologias, questões jurídicas, 
gestão de empresas de táxi aéreo, fadiga de pi-
lotos, combustíveis de aviação e combate ao táxi 
aéreo pirata. E, como não poderia deixar de ser, 
também houve uma nova edição do Congresso 
da Aviação Aeromédica.

Na entrada do estande da Embraer podia-se 
apreciar um bimotor turboélice Bandeirante 
original dos tempos pioneiros da empresa, que 
atualmente fi ca estacionado nas instalações da 
FAB em Lagoa Santa (MG) e estava na feira para 
comemorar os 50 anos de lançamento do mode-
lo. Dentre as aeronaves modernas, os destaques 
da empresa de São José dos Campos (SP) foram 
os novos jatos Praetor 600 e 500, sendo que este 
tomou um banho de champanhe no nariz logo 
após a sua cerimônia de certifi cação pela Anac. 

A Gulfstream anunciou que estava creden-
ciando as instalações da Líder Aviação no Aero-
porto de Congonhas e da Aero Rio Táxi Aéreo no 

20
19

20
19

Galeão como centros de reparo e manutenção 
para as aeronaves da marca. A Líder também ha-
via sido nomeada a representante da Gulfstream 
para importação de peças com exclusividade 
para toda a América Latina. 

A grande novidade do ano foi o Kopter, ae-
ronave de asas rotativas suíça jamais mostrada 
no Brasil antes, mas que já chegava ao País anun-
ciando os planos de seu fabricante para construir 
uma fábrica aqui. Seu modelo monomotor a 
turbina multimissão SH09 tem capacidade para 
até oito passageiros, redundância de sistemas, 
velocidade de até 140 nós, alcance de 800 qui-
lômetros e payload para cargas externas de até 
1.500 quilos. Representado no Brasil pela Gualter 
Helicópteros, o Kopter se apresentava como 
uma opção extremamente econômica, já que 
seus concorrentes diretos são todos biturbina.

A Helibras Airbus Helicopters também es-
teve na feira na área coberta em que estavam 

Vista aérea parcial dos antigos hangares da Vasp.

Réplica do Demoiselle de Santos Dumont, o primeiro avião 
de uso pessoal do mundo.

O Helicóptero suiço Kopter, marca estreante na Labace.
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todas as aeronaves de menor porte. Naquela 
edição, a empresa, que expunha os modelos 
ACH125 e ACH130, anunciou ter vendido a 
expressiva quantidade de seis unidades du-
rante o evento. Já a Leonardo, que expunha 
o AW109 Trekker, noticiou a venda de duas 
unidades do modelo para a Icon Aviação e mais 
um terceiro para outro cliente. Um exemplar 
do AW109 GrandNew e um do AW169 também 
foram vendidos durante a Labace, totalizan-
do um faturamento de 30 milhões de euros 
durante a feira.

A Octans Aircraft, empresa brasileira com 
fábrica em São João da Boa Vista (SP), com-
pareceu divulgando sua aeronave Cygnus, um 
monomotor de asa alta com motor a pistão 

de 300 HP. Equipado com painel touchscreen 
Garmin, ar condicionado, cintos com airbag 
e alto padrão de acabamento, a aeronave 
promete revolucionar o mercado de aviões 
leves. Já a Cirrus trouxe a nova versão do seu 
jato monomotor Vision, com configuração de 
interior modernizada. 

A feira de 2019 terminou em clima de eu-
foria, com vários expositores comemorando 
novas vendas e encomendas. Na verdade, a 
Labace daquele ano foi a melhor em volume de 
negócios desde a edição de 2013 e já havia um 
sentimento de ansiedade quanto à edição de 
2020 – que, já se esperava, fosse melhor ainda. 
Ao contrário da primeira Labace de 2003, em que 
havia sérias dúvidas quanto à sua repetição em 
2004, em 2019 ninguém cogitava que a feira de 
2020 não fosse acontecer. Talvez não mais em 
Congonhas, já que a Infraero havia licitado a área 
da antiga Vasp para uma empresa de varejo, e a 
alternativa mais provável para o novo local seria 
o Campo de Marte, também em São Paulo (SP). 
Mas que iria acontecer, iria. Óbvio!

O que ninguém contava era que um novo 
vírus iria gerar a pandemia da covid-19, que 
inviabilizaria eventos como o da Labace no 
ano seguinte. E, infelizmente, a feira de 2020 
teve que ser cancelada. A aviação de negócios, 
entretanto, permanece aquecida e a comercia-
lização de aeronaves de negócios esteve ativa 
como há muito tempo não se via. A “síndrome 
de abstinência” dos profissionais do setor tam-
bém bateu forte, em especial em um ano em 
que os contatos face a face ficaram escassos. 
Por outro lado, surgiram maneiras de contornar 
as restrições sanitárias, com eventos menores e 
público escalonado, conferências realizadas em 
ambiente virtual e mais distanciamento entre 
estandes. Isso tudo reforça a certeza de que 
teremos como realizar a Labace em 2021.

A gente se vê por lá!

Homenagem pelos 50 anos do Embraer Bandeirante.
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PRESIDENTES E DIRETORES DA ABAG
*desde 2003

 2003-2009
DIRETOR GERAL: 

Adalberto Febeliano 
da Costa Filho

2003-2005
PRESIDENTE: 

Anderson Markiewicz 

2005-2009 
PRESIDENTE:

Rui Thomaz de Aquino 

2009-2017
DIRETOR GERAL: 
Ricardo Nogueira 

da Silva

2009-2011
PRESIDENTE: 

Francisco de Assis 
Souza Campos Lyra 

2011-2016
PRESIDENTE: 

Eduardo Marson Ferreira

2016-2022
PRESIDENTE:

 Leonardo Rosendo Fiuza 

2017-atual
DIRETOR GERAL: 

Flávio José de 
Vasconcellos Pires 
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