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Parte 1 - Perfil de Missão 
Quais são as questões-chave que os compradores de aeronaves precisam fazer e 
como as respostas determinam a lista final de modelos de jatos a serem comprados? 

Antes de comprar uma aeronave executiva, uma boa diligência é fundamental. 
Embora o capital necessário e os custos operacionais diretos sejam, obviamente, 
importantes, você precisa garantir que sua aeronave forneça um bom retorno sobre 
o investimento. Aqui estão algumas dicas nesse sentido relacionadas ao perfil de 
viagem e missão do seu futuro avião. 

Quais são as missões (aeródromos de origem e destino) mais frequentes 
para os quais você voará? 
É essencial entender quaisquer requisitos para sua futura aeronave em relação aos 
aeroportos que você usará regularmente. Isso inclui o gradiente de subida, as 
restrições de carga útil e regras de redução de ruído, características de desempenho 
em dias quentes e a altitude do local, requisitos especiais de aproximação, como 
‘steep approach’ e muito mais. 

Ao analisar o desempenho da aeronave em relação aos requisitos específicos de 
desempenho do aeroporto, o objetivo final é restringir a aeronave adequada que 
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você sabe que atenderá ou excederá os requisitos da missão em termos de 
acessibilidade ao aeroporto. 

Onde será localizada a base operacional? 
Por razões semelhantes, a base para a aeronave também é uma questão-chave. As 
limitações de desempenho da aeronave (comprimento da pista, altitude do 
aeroporto, requisitos de planeio, condições quentes e secas, etc.) precisam ser 
consideradas e restringirão as opções disponíveis para você. Você precisará 
combinar essas especificidades do aeroporto com qualquer tipo de aeronave que 
considere comprar. 

Qual é a 'duração média da etapa' projetada em seu perfil de missão? 
De forma bem simples, a ‘duração média da etapa’ é definida como a duração do 
voo da decolagem à aterrissagem, em milhas náuticas, agregada ao longo de um 
ano e dividida pelo número de decolagens. 

Como seus requisitos de missão podem mudar no futuro? É provável 
que seu perfil de missão típico mude em um futuro próximo? 
À medida que as empresas obtêm sucesso, seus requisitos operacionais podem 
incluir viagens mais longas ou para novos locais, com aeroportos que tenham novos 
fatores limitantes que impediriam o acesso da aeronave existente. 

Embora uma aeronave comprada para cumprir um determinado perfil de viagem 
possa funcionar no curto prazo, se os requisitos da missão mudarem rapidamente, 
será necessária uma atualização da aeronave. No processo de aquisição, considere 
uma aeronave que permita a mudança antecipada nos requisitos da missão. 

Se você achar que seria possível incluir uma escala técnica para abastecimento que 
permita cumprir até 20% de suas missões típicas que estão além de sua capacidade 
de alcance, isso pode significar menos investimentos e custos operacionais.  

Vamos ilustrar com o exemplo de uma viagem de Bogotá, Colômbia (SKBO) ao 
Aeroporto da Cidade de Londres (EGLC) no Reino Unido. A duração estimada da 
viagem é de 5.500 NM com IFR e reservas de combustível; mas, neste caso, vamos 
supor que o proprietário tenha um jato particular com autonomia de 4.100 milhas 
náuticas. Para completar a viagem exigida, o proprietário deve voar para os EUA 
(Aeroporto Executivo Opa-Locka - KOPF, neste exemplo), fazer uma parada de 
combustível e depois voar para Londres vide Figura 1. 

Embora um jato de alcance ultralongo possa fazer o voo sem escalas, adquirir uma 
aeronave maior faria sentido financeiro? Se um jato com 4.200 NM de autonomia 
custa US$32milhões, enquanto um avião capaz de voar 5.500 NM custa US$42-
50milhões, vale a pena gastar US$10-15milhões a mais para voar sem escalas? 

Lembre-se, a escolha final da aeronave deve cobrir 80% do seu voo anual 
planejado, e não os outros 20%. Para corporações que exigem alcance de 5.000 
NM por apenas 20% do tempo, uma parada para reabastecimento deve fazer muito 
mais sentido, comparado a gastar vários milhões de dólares a mais em um jato de 
longo alcance. 



Figura 1: Avaliação de custos de voos non-stop vs. voos com escala 
técnica de reabastecimento 

 

Fonte: Great Circle Mapper www.gcmap.com 

Qual é o peso médio dos passageiros que você precisará transportar? 
O número de passageiros que normalmente viajarão na aeronave é uma questão 
fundamental a ser considerada para determinar qual será a carga útil típica, o 
número de assentos e os requisitos especiais. 

Ao considerar sua carga média de passageiros, você deve considerar a carga útil 
disponível quando a aeronave estiver totalmente abastecida. Isso garante que não 
seja necessário fazer concessões entre os passageiros (e suas bagagens) e o 
combustível. 

Você está considerando o tamanho da cabine e as configurações de 
assentos? 
É importante entender os requisitos de espaço da sua cabine, juntamente com 
quaisquer arranjos especiais de assentos (divãs, assentos em ‘club seat’, mesa de 
conferência e áreas fechadas (ou não) para reuniões, descanso e privacidade. Isso 
ajudará, novamente, a reduzir as opções viáveis no mercado para você, mas 
assegure-se de que a aeronave que você compra se adequa aos seus propósitos. 



Você transportará principalmente executivos, técnicos ou familiares 
(incluindo crianças) e amigos? Como a cabine está equipada para 
atender às suas necessidades? Os passageiros precisarão dormir a 
bordo da aeronave? Em caso afirmativo, quantos? 
A configuração existente facilita isso? (Como exemplo, um jato Super 
Mid-size típico geralmente permite que quatro pessoas durmam na 
cabine ao mesmo tempo).Quais serão os requisitos de alimentação? A 
copa e a galley permitem isso? Há um banheiro totalmente privativo 
instalado? 
Não negligencie a largura da porta e a altura da cabine. Este último às vezes é 
considerado um fator crítico para passageiros mais altos. De fato, pequenos jatos 
podem se tornar desconfortáveis para pessoas maiores que a média em viagens 
com duração de duas ou mais horas. 

Considere e meça os volumes da cabine da aeronave alvo, conforme ilustrado na 
Figura 2 (que representa aeronaves que variam entre jatos Super Médio a 'Ultra-
Large' dentro de seus agrupamentos). Isso ajudará a esclarecer quais jatos oferecem 
o melhor volume de cabine em relação ao alcance. 

No entanto, você deve ter em mente que quanto mais espaço a aeronave oferecer, 
maior será seu custo de aquisição e operação. 

Figura 2: Análise de volume da cabine vs. intervalo de autonomia 

 

Fonte: AMSTAT - Aviation Market Research for Corporate, Business & Private Jets 

Não se esqueça de quaisquer requisitos especiais de bagagem e carga 
Se você tiver alguma necessidade especial de carga volumosa, ela deve ser 
considerada agora, enquanto você está fazendo sua lista final de aeronaves 
candidatas a comprar. 



Os passageiros levarão bagagem padrão de negócios ou de lazer (bolsas de golfe, 
esquis, etc.)? Eles retornarão no mesmo dia, ficarão fora por algumas noites ou 
carregarão bagagem para uma viagem mais longa? Como as necessidades de 
bagagem podem mudar ao longo do tempo? 

A acessibilidade à bagagem da cabine principal durante o voo é um requisito? Caso 
contrário, os passageiros precisam lembrar que qualquer item não retirado do 
compartimento de carga antes da partida que só poderá ser retirado no 
desembarque, e será necessário espaço adequado para guardar tais itens dentro da 
cabine. 

Algumas outras perguntas-chave 
O objetivo final da viagem será negócios, lazer ou uma mistura de ambos? 

Além disso, você está planejando compensar alguns dos seus custos operacionais 
fixos, colocando sua aeronave em um programa de gerenciamento de aeronaves?  

Em suma... 

É necessária uma análise do perfil de missão do cliente e explora um grande número 
de itens que podem ter influência na escolha da sua aeronave. Esta análise é 
fundamental para embasar sua decisão final de compra, tanto do ponto de vista do 
investimento quanto da alienação de ativos. 

De fato, ter uma ideia clara de sua missão e requisitos da base operacional 
(aeroporto) ajudará a aprimorar seu foco e definir seu perfil de missão. 
Consequentemente, permitirá que você, como proprietário de uma aeronave, tome 
as decisões operacionais e financeiras corretas. 



Parte 2 - Elaboração de Orçamentos 

 

Estabelecer o orçamento que otimizará os benefícios da propriedade de aeronaves 
requer um processo aprofundado. A diferença entre comprar o jato executivo certo 
e o errado pode ser de milhões de dólares – por isso é importante saber por onde 
começar... 

Antes de poder estabelecer o orçamento de propriedade de sua aeronave, você 
precisará comparar o grupo de aeronaves que você identificou que pode cumprir 
seu perfil de viagem e missão. Muito provavelmente, eles se enquadrarão no mesmo 
segmento de cabine. 

O preço de compra é tudo? 
Determinar sua faixa de preço ideal com antecedência para a aeronave que você 
está comprando é uma boa ideia e ajuda a afastar as aeronaves de preço mais alto 
da equação. No caso de aeronaves usadas, isso pode impedir aeronaves mais caras 
e novas, ajudando a determinar uma faixa que você deve considerar idealmente. 

Embora uma aeronave usada possa atender aos requisitos de preço e da missão, 
ainda é importante considerar se uma aeronave nova de fábrica pode fornecer mais 
valor. 

Por exemplo, uma aeronave nova terá um custo de manutenção menor, com 
diversos itens de manutenção cobertos pela garantia. E é provável que tenha um 
valor residual mais elevado no momento da revenda. Claramente, há muito mais a 
considerar do que apenas o preço de compra, e o preço deve sempre ser visto em 
paralelo com o valor. 



Como você pode avaliar os custos operacionais diretos? 
Além do custo de aquisição, considere o orçamento operacional anual e verifique 
qual é o custo operacional direto estimado por hora para cada uma das aeronaves 
em sua lista. 

Dessa forma, você pode saber quais aeronaves atendem ao seu orçamento, 
removendo da sua lista os candidatos com Custos Operacionais Diretos mais altos. 
Você precisará estabelecer quantas horas espera voar anualmente para preparar um 
orçamento operacional anual. Outras métricas também devem ser consideradas, 
como o 'custo por assento-milha' e os custos totais variáveis e fixos de propriedade, 
por hora de voo. 

Vamos considerar um indicador-chave de desempenho de custo da Aviação 
Executiva quando se trata de avaliar várias opções de aeronaves para fins de 
orçamento: Uma análise de Custo Operacional Direto (DOC) versus Alcance permitirá 
que proprietários em potencial entendam onde uma aeronave está entre as 
aeronaves comparativas no mercado – vide Gráfico A: custo operacional direto 
versus análise de autonomia. 

 

Idealmente, os compradores devem se concentrar em um segmento de cabine 
específico, embora o Gráfico A (acima) mostre várias opções de segmento de cabine 
com o objetivo de fornecer visualização de custos em várias categorias. (Os dados 
DOC dentro do gráfico são da AMSTAT e incluem custos de manutenção e motor e 



despesas diversas de viagem. Ele assume um custo de combustível de 
US$4,25/gal.). 

Considerando apenas o segmento Super Mid-Size Jet, o Gráfico A mostra que o 
Cessna Citation Longitude oferece o menor custo variável dentro de seu segmento 
de cabine, comparado ao Gulfstream G280 e Bombardier Challenger 3500. 

Preço versus Faixa de custos de OEM (preço do fabricante) 
Outra métrica a ser realizada é uma análise 'Preço versus Faixa de custos de OEM', 
que permitirá que os compradores em potencial entendam melhor os diferentes 
valores de custos  OEM, conforme destacado no Gráfico B (abaixo).  

Dentro do segmento Super Mid-size Jet, o Gulfstream G280 custa US$24,5milhões 
(preço de 2021) – o valor mais baixo neste campo. O gráfico A mostrou que o 
Citation Longitude teve o menor DOC por hora, enquanto o gráfico B mostra que 
ele custa US$ 5 milhões a mais que o Gulfstream G280. 

 

Esta é uma informação importante a ser considerada ao executar vários cenários 
financeiros e comparar suas opções lado a lado. 

Outra métrica importante a ser considerada, por segmento de cabine, será o custo 
do combustível por hora. Normalmente, o combustível representa entre 30% e 42% 
do custo variável total por hora e é o maior custo variável antes dos custos de 
manutenção e motor. 



Em conclusão... 

Embora o DOC e o preço de compra sejam indicadores-chave ao avaliar a aquisição 
de uma aeronave, outras métricas precisam ser consideradas se você quiser 
estabelecer qual aeronave oferece o maior retorno sobre o investimento. 

Valores residuais, índice de produtividade e outros KPIs – incluindo volume de 
cabine, carga útil máxima, custo de combustível versus alcance e muito mais – se 
combinarão para fazer com que uma aeronave se destaque das outras. 

Para aqueles que pretendem adquirir um avião novo de fábrica, o nível de garantia 
e de serviço e suporte técnico oferecidos pelo fabricante também precisam ser 
levados em consideração na equação. 

E, finalmente, as comodidades da aeronave, a tecnologia da cabine, o pacote de 
financiamento e o cronograma de entrega (no caso de uma aeronave nova) precisam 
ser considerados como parte de qualquer decisão de compra. 

  



Parte 3 - Comodidades da Aeronave 

 

Antes de adquirir uma aeronave, o que os compradores devem saber sobre as 
comodidades a bordo? 

Os principais fabricantes de equipamentos originais (OEMs) da aviação executiva 
valorizam muito a qualidade, a conveniência, a atenção aos detalhes, a 
sustentabilidade e a mobilidade a bordo das aeronaves que constroem. O objetivo 
final é fornecer comodidades na cabine que correspondam ao que os passageiros 
de aeronaves esperariam em seus escritórios, carros e casas. 

Otimizar o conforto, a saúde e o bem-estar dos passageiros por meio das 
comodidades de cabine disponíveis em um avião particular é vital para 
proprietários, operadores e OEMs de aeronaves.  

Normalmente, os jatos grandes oferecem o maior número de comodidades e o mais 
alto nível de luxo e conforto, incluindo cozinhas totalmente equipadas, amplo 
espaço de cabine (dividido em várias zonas, configurações de assentos e 
dormitórios), banheiros e áreas de bagagem.  

Os jatos de tamanho médio e super médio também oferecem cabines confortáveis 
para relaxar, cozinhas menores, banheiros e áreas de bagagem. Os jatos leves 
normalmente oferecem um pequeno banheiro e uma conveniente estação de 
bebidas e lanches, além de menor volume de cabine.  

As cabines da categoria Very Light Jet ainda menor, embora mais confinadas, 
permanecem muito confortáveis para voos mais curtos e são comparáveis aos 
interiores da mais alta qualidade instalados nos automóveis de luxo atuais. 



Vale a pena notar que as comodidades em aeronaves mais antigas podem ser 
surpreendentemente boas e muitas vezes oferecem o melhor em conforto e 
produtividade, graças ao próspero mercado de retrofit que permite que as mais 
recentes tecnologias e materiais encontrados em jatos novos de fábrica sejam 
instalados nas cabines dos aviões usados.  

Então, quais são algumas das comodidades importantes a bordo dos jatos 
executivos de hoje e onde os compradores devem procurá-las?  

Cockpit e performance da aeronave  
O nível de automação embutido nos jatos executivos de hoje e adaptado em alguns 
modelos usados, permite que um piloto pilote o jato enquanto o outro descansa. O 
objetivo final da automação no cockpit é reduzir a carga de trabalho do piloto, 
ajudando a aumentar a segurança. 

Exemplos dessa tecnologia incluem tecnologia de tela sensível ao toque, Sistemas 
de Visão Sintética (SVS), Sistemas de Visão Aprimorada (EVS) e Head Up Displays 
(HUDs) servindo como telas de voo primárias em operações de baixa visibilidade.  

 

Conforto e conveniência da cabine 
Configuração de assentos e cabine: Embora existam várias configurações de 
assentos padrão, elas podem variar de acordo com as necessidades do proprietário 
da aeronave. As cabines dos jatos Ultra-Long-Range, como o Gulfstream G650 ou 
o Dassault Falcon 8X, podem ser divididas em diferentes áreas, incluindo zonas de 
trabalho e reuniões e áreas mais adequadas para descanso e relaxamento.  

As divisórias da cabine podem ser posicionadas de acordo com a preferência 
individual do cliente, permitindo a expansão ou retração de cada zona ao ser 
instalada na fábrica ou reformada em um centro de manutenção.  

Normalmente, os passageiros podem escolher entre várias configurações de cabine 
ao encomendar sua aeronave, e estas podem ser alteradas, quando adquiridas por 
um novo proprietário, para oferecer maior flexibilidade modular e de espaço de vida 
de acordo com as necessidades individuais.  



É claro que, à medida em que diminuímos o tamanho da cabine, o escopo para 
alterações no layout interno também diminui – embora ainda seja possível encontrar 
um divã de dois lugares substituindo uma pequena galley em um Light Jet, 
otimizando a capacidade de assentos.  

Aqueles que consideram comprar uma aeronave precisarão identificar seus próprios 
requisitos de viagem, incluindo o número de passageiros e a duração média das 
viagens, para garantir que o interior de uma aeronave em potencial funcione para 
eles.  

Isso também ajudará a identificar possíveis modificações que precisam ser feitas em 
uma aeronave em potencial e quanto elas custarão. As respostas a essas perguntas 
fluirão para uma análise eficaz de viagem e missão. 

Cozinha e Lavatório: Os jatos grandes invariavelmente oferecem cozinhas completas 
que podem ser abastecidas com alimentos e bebidas. Como mencionado, quanto 
menor a cabine, menos espaço haverá para instalações de catering. Ao mesmo 
tempo, à medida que o volume da cabine diminui, o mesmo acontece com as 
capacidades de alcance da aeronave, de modo que o catering completo se torna 
menos importante. 

Ao comprar sua aeronave em potencial, você precisará ter uma boa ideia sobre o 
que deseja quanto ao catering. Por exemplo, você receberá clientes e prospects 
importantes a bordo da aeronave? Nesse caso, mesmo em viagens mais curtas, as 
refeições seriam importantes por razões de hospitalidade. 

Da mesma forma, enquanto a maioria dos Light Jets oferece um banheiro, nem todos 
são totalmente privativos, e alguns funcionam como um assento de passageiro 
adicional. Seu perfil típico de passageiro, duração do estágio e tipo de viagem 
desempenharão um papel na determinação do arranjo de banheiro que sua 
aeronave em potencial deve oferecer.  

Eletrônica embarcada na cabine: Muitas aeronaves hoje oferecem sistemas de 
gerenciamento de cabine de última geração, permitindo que os passageiros 
controlem seu ambiente de cabine (iluminação, temperatura, etc.) por meio de seus 
dispositivos eletrônicos pessoais.  

Enquanto isso, sistemas sofisticados de entretenimento a bordo e conectividade a 
bordo (IFEC) podem oferecer uma boa combinação de recursos para facilitar as 
atividades de negócios e lazer.  

Televisores de tela ampla, som surround, tecnologias sem fio e iluminação ambiente 
(iluminação ambiente de LED), bem como fones de ouvido com isolamento de ruído, 
otimizam a experiência do passageiro ou garantem que as atividades de um 
passageiro não interfiram nas de outro . 

Além de estabelecer quais eletrônicos de cabine são essenciais para sua missão 
(ajudando a identificar quais candidatos usados exigem menos atualização após a 
compra), é essencial estabelecer se o Wi-Fi está instalado e, em caso afirmativo, 
qual tipo. 



A conectividade ar-terra (ATG), por exemplo, será mais barata que a conectividade 
por satélite, mas só funciona na América do Norte continental. Enquanto isso, os 
sistemas de conectividade via satélite mais antigos, embora forneçam conectividade 
internacionalmente, provavelmente não fornecerão velocidades de dados 
consideradas aceitáveis por executivos ou por aqueles que procuram transmitir 
filmes (embora um bom sistema de entretenimento com biblioteca de filmes 
embutida possa resolver o último problema). 

Se você planeja fretar a aeronave para gerar receita quando não a estiver usando, 
o Wi-Fi rápido e eficiente não é negociável; portanto, será necessário investimento 
adicional se o sistema existente da aeronave estiver desatualizado ou inexistente. 

Ambiente da cabine:  A pressão do ar da cabine é uma consideração importante, 
especialmente em voos de longo alcance, onde os passageiros precisam chegar ao 
destino em ótimas condições (para uma reunião de negócios importante, por 
exemplo). Quanto menor a pressão da cabine em altitude, menor o impacto do 
jetlag. 

Os principais fabricantes da aviação executiva continuam trabalhando para reduzir 
a pressão da cabine em altitudes cada vez mais baixas. Como exemplo, a pressão 
da cabine que a Dassault espera que o Falcon 10X ofereça é de 3.000 pés durante 
o cruzeiro no FL410. 

E, é claro, no mundo atual, impactado pela Covid, a segurança dos passageiros 
geralmente está no topo da agenda; portanto, um sistema de filtragem de ar eficaz 
que forneça proteção adequada contra infecções e transmissão viral pode ser 
importante na seleção de uma aeronave adequada. 

Duas listas: 'Must Have' e 'Don't Want' 
Ao considerar as comodidades de uma aeronave, comece classificando seus itens 
obrigatórios versus os itens interessantes. Qual você valoriza mais e o que 
justificaria o pagamento de um prêmio? Uma cabine com altura maior vale a despesa 
extra? Que tal um banheiro totalmente fechado? 

Da mesma forma, crie uma lista de itens que você não deseja em sua aeronave, 
como texturas específicas de assentos, cores de gabinetes, configurações de 
assentos que reduzem o espaço para as pernas, cozinha ou sistemas de iluminação 
mais antigos. Não deixe nenhuma área da aeronave fora de nenhuma das listas – 
até a largura da porta de entrada. 

À medida que as listas se desenvolvem, considere o fato de que seu orçamento 
pode precisar ser revisado. Depois de finalizar sua lista de itens obrigatórios, 
entenda os custos incrementais associados a esses itens. 

No entanto, se você estiver preparado para gastar dinheiro personalizando a cabine 
de acordo com suas necessidades e gostos pessoais, lembre-se de que o 
investimento extra pode ser difícil de recuperar no futuro se suas necessidades e 
gostos forem altamente individualizados. Na verdade, uma cabine e comodidades 
altamente personalizadas podem diminuir o valor residual do avião, em última 
análise. 
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