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RESUMO 

 

O setor aéreo é uma peça fundamental no crescimento e desenvolvimento de 

qualquer nação, principalmente em um país com um enorme potencial no 

transporte aéreo como o Brasil. Entretanto a crise econômica brasileira vem 

impactando fortemente as companhias aéreas, em uma crise que já dura 2 anos 

e não parece arrefecer. 

O presente trabalho tem como resultado a elaboração de um modelo de 

regressão múltipla a fim de diagnosticar quais das variáveis macroeconômicas tem 

mais impactado o desempenho do mercado doméstico de aviação, este sendo 

medido através da demanda do mercado doméstico. A seleção das variáveis foi 

apoiada na literatura, priorizando as que mais ilustram o desenvolvimento de uma 

nação.  

Os resultados sugerem que o comportamento das vendas de passagens 

domésticas foi influenciado positivamente pela taxa de câmbio e negativamente 

pela taxa de desemprego, preço do querosene de aviação e renda per capita. 

Palavras-chave: Setor Aéreo, Regressão Múltipla, RPK, Mercado doméstico. 
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ABSTRACT 

 

The air sector is a key element in the growth and development of any nation, especially 

in a country with so much potential in air transport like Brazil. However, the Brazilian 

economic crisis have been affecting hard the airlines companies, in a crisis that has 

lasted two years and does not seem to be cooling down. 

The present work results in the elaboration of a multiple regression model in order to 

diagnose which of the macroeconomic index has most affected the performance of the 

domestic aviation market, which was measured through the RPK index, of the 

domestic market. The selection of these variables was supported by the literature, 

prioritizing those that most illustrate the development of a nation. 

The results suggest that the domestic ticket sales was positively impacted by the 

exchange rate, while the other variables, as the unemployment rate, the aviation 

kerosene price and the per capita income caused a negative influence. 

Keywords: Air Sector, Multiple Regression, RPK, Domestic Market   
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1. Introdução 

 

1.1 Contextualização 

 

O setor aéreo é considerado um dos setores mais estratégicos devido ao seu 

forte impacto em praticamente todos os demais segmentos da economia. O transporte 

aéreo é como uma espécie de “insumo” para milhares de empresas por todo o mundo, 

seus serviços são utilizados com diversos fins como deslocamento de executivos, 

técnicos, carga, criação de novo negócios, fechamento de contratos, dentre outros, 

contribuindo diretamente para o próprio crescimento econômico das organizações e 

consequentemente dos estados aonde essas se localizam.   

 

O transporte aéreo caracteriza-se por possuir uma “demanda derivada”, 

constituindo insumo direto ou indireto de todas as cadeias produtivas (TUROLLA; 

LIMA; OHIRA, 2011). Os serviços do setor aéreo são apenas o meio selecionado para 

atingir um objetivo, não representando um bem final. Quando uma pessoa realiza uma 

viagem sempre há uma razão para isso, podendo ser de diferentes origens como por 

exemplo uma visita a parentes de outras cidades, realizar novos negócios, turismo, 

etc. O setor pode muitas vezes acabar sendo uma espécie de termômetro para a 

economia nacional,  principalmente devido as suas conexões e potencial em estimular 

outros setores, do que por sua participação efetiva (TUROLLA; LIMA; OHIRA, 2011). 

Quando o setor se encontra em expansão e crescimento geralmente a economia de 

uma maneira geral está no caminho do crescimento também, ao mesmo tempo 

quando o setor atravessa um momento delicado geralmente o país também tende a 

vivenciar uma situação similar. Essas características tornam o setor uma peça 

fundamental para a economia de qualquer nação. 

 

Atualmente a conjuntura econômica do Brasil é de profunda recessão, ilustrado 

na forte deterioração de diversos indicadores econômicos (LARA; BLACK, 2016).  
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Em 2015 a economia registrou uma retração de 3,8% e a projeção para 2016 é de 

nova queda da ordem de 4% (Banco Central, 2016). O cenário externo também não é 

muito favorável, a atual alta do dólar vem complicando ainda mais a situação de muitas 

empresas brasileiras. As companhias aéreas possuem um alto custo em dólar, 

representado pelo leasing de aeronaves importadas, compras de peças e de 

combustível, logo seus gastos praticamente dobraram nos últimos dois anos (BURLE, 

2003).  

 

Esse encolhimento da economia desencadeia uma série de efeitos negativos 

pela sociedade, como aumento do desemprego, redução dos níveis de consumo, de 

investimentos e de produção industrial (LARA; BLACK, 2016). O setor aéreo 

obviamente não deixaria de ser impactado, uma vez que suas atividades estão 

conectadas a praticamente todos os setores da economia.  

 

1.2 Objetivos e Importância do Estudo 

 

O setor aéreo é uma peça fundamental no crescimento e desenvolvimento de 

qualquer nação, principalmente no Brasil que possui um enorme potencial no 

transporte aéreo devido a sua enorme extensão territorial. O país deve se tornar nos 

próximos anos o terceiro maior mercado doméstico do mundo segundo especialistas. 

Em 2015 o país alcançou a quinta colocação no ranking mundial de postos de trabalho 

nessa indústria, contabilizando 3,1 milhões de empregos diretos e cerca de 8,5 

milhões entre diretos, indiretos e induzidos (Portal Brasil, 2015).  

 

 Atualmente o setor vem enfrentando um momento extremamente delicado, 

devido ao cenário de recessão econômica vivenciado pelo país, o que impactou 

diretamente a demanda por voos (ANAC, 2015). A situação vem em linha com a 

situação econômica do Brasil nos últimos anos. Não existem muitos artigos que façam 

uma análise sobre como a conjuntura econômica do país impacta o setor e seus 

participantes.   
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O presente estudo visa medir através da técnica de correlação linear múltipla o 

quanto o setor é afetado pelos fatores macroeconômicos do país. Será analisado a 

evolução do mercado doméstico brasileiro ao longo dos últimos anos e como a atual 

crise econômica no país vem impactando esse mercado. Para isso foram 

selecionados e analisados alguns indicadores macroeconômicos visando identificar 

qual deles estaria mais correlacionado com a crise do setor aéreo. Serão abordados 

ao longo deste artigo as correlações do Volume de Passageiros no mercado 

doméstico com o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, as variações na cotação do 

dólar, taxa de desemprego e o poder aquisitivo da população que será representado 

através do indicador de renda per capita do país.  

 

1.3 Representatividade e Situação atual do Setor 

 

Segundo a Confederação Nacional de Transporte (2016) o transporte 

aeroviário foi responsável por transportar cerca de 103 milhões de pessoas em 2015, 

contabilizando embarque e desembarque, isso corresponde a praticamente 50% do 

fluxo total de passageiros. Entre 2000 e 2014 o número de passageiros transportados, 

considerando voos domésticos e internacionais, aumentou em 210,8%, alcançado 

mais de 100 milhões de passageiros por ano (CNT, 2015). Este forte aumento é 

explicado principalmente pela redução das tarifas, tornando pessoas de classes 

sociais menos favorecidas usuárias das companhias aéreas. 

 

Segundo a INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION (IATA) (2014) 

espera-se que o Brasil se torne o quinto maior mercado de aviação do mundo em 

passageiros transportados nos próximos 20 anos, alcançando 272 milhões de 

passageiros.  Considerando apenas o mercado doméstico, se as projeções de 

crescimento forem alcançadas, o Brasil se tornaria o terceiro maior mercado 

doméstico do mundo até 2017, totalizando 226 milhões de passageiros. 
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Entretanto a atual conjuntura do setor não reflete as projeções otimistas do 

passado, a recessão econômica que o país se encontra somada a forte 

desvalorização do real perante o dólar colocaram o setor em uma crise que apenas 

se agravou em 2015 e não apresenta sinais de alívio em 2016 (ANAC, 2015).  

 

Um dos principais motores do crescimento para o setor aéreo foi a classe C, 

com tarifas mais acessíveis as companhias aéreas viram seu volume de clientes 

aumentar consideravelmente e com isso o setor pode experimentar taxas de 

crescimento completamente diferentes da média nacional (ANAC, 2015). Entretanto a 

conjuntura atual ilustra uma situação distinta, o consumo da população tem registrado 

queda nos últimos meses, devido principalmente ao aumento dos juros e ao alto 

endividamento das famílias. Desde de abril de 2013 o Banco Central vem aumentando 

a taxa básica de juros da economia, Taxa Selic, alcançando 14,25% em setembro de 

2015, praticamente o dobro de 4 anos atrás (Banco Central do Brasil, 2016). A seguir 

pode ser observado o histórico da taxa Selic nos últimos 5 anos: 

 

Gráfico 1: Histórico da Taxa Selic 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Ademais uma parcela significativa da população está com parte de sua renda 

comprometida por dívidas contraídas nos últimos anos.  Segundo a CNC (2016) 

58,7% das famílias encontram-se endividadas atualmente, o que corrobora ainda mais 

para a redução do consumo. 

 

 No âmbito corporativo as viagens a negócios também sofreram fortes 

reduções, visando a redução de custos durante a crise as empresas têm diminuído a 

frequência das viagens de seus colaboradores ou até mesmo cancelando-as em 

alguns casos. Segundo a Associação Brasileira de Viagens Corporativas 

(ABRACORP, 2016) as companhias aéreas emitiram 3,48 milhões de tíquetes no 

primeiro semestre de 2016 para esse tipo de viagem, 5,7% a menos que no mesmo 

período do ano anterior, ocasionado uma redução na receita de 8,7%. 

 

As mudanças que ocorreram no mercado internacional também impactaram 

negativamente o mercado doméstico, principalmente pela forte apreciação do dólar 

perante o real nos últimos 2 anos, a cotação da moeda americana registrou 13% de 

aumento em 2014 e 47% em 2015 (ANAC, 2015). Esta forte oscilação do câmbio é 

sentida quase de imediato pelas companhias aéreas, uma vez que a maior parte do 

seus custos é indexada ao dólar (ANAC, 2015).  

 

A principal fonte dessas empresas é a venda de passagens no mercado 

doméstico, é claramente percebido um descasamento entre receita e custo, gerando 

um forte impacto no caixa das companhias. O ambiente externo é marcado por uma 

demanda enfraquecida que segue uma tendência de queda, já no ambiente interno o 

principal ofensor encontra-se no repentino aumento das estruturas de custos das 
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empresas devido à alta do dólar. A combinação desses fatores cria um cenário 

adverso e desafiador para as companhias aéreas brasileiras.   
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1.4 Principais players 

 

Nesta seção será abordada um pouco da história e atuação das principais empresas 

que compõem o mercado doméstico brasileiro. A seguir a Tabela 1 contempla as 

respectivas participações de mercado de cada uma das companhias aéreas que 

operam no Brasil. Como pode ser observado o mercado brasileiro é controlado por 

quatro empresas, as brasileiras Azul e Gol, a colombiana Avianca e a Latam, 

originada através da fusão da brasileira Tam com a chilena Lan. 

Tabela 1: Market Share por Cia Aérea - Mercado Doméstico 

 

Fonte: ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil 

1.4.1 Gol Linhas Aéreas 

 

A Gol Linhas Aéreas Inteligentes é uma companhia aérea brasileira fundada 

em 2001. A companhia conta com cerca de 910 voos diários para 71 destinos, sendo 

15 internacionais na América do Sul, Caribe e Estados Unidos, atualmente é a 

segunda maior companhia aérea do país em volume de passageiros transportados. 

 

A entrada da Gol no mercado marcou o início de um modelo de negócios focado 

no baixo custo, a companhia foi a primeira representante do segmento das low cost 

carriers no Brasil e de toda América Latina (BISPO; JÚNIOR, 2006). Segundo Oliveira 

(2009, p.2), a Gol registrou um forte crescimento logo depois de sua criação, em 2001. 

GOL 36,6%

TAM 34,5%

AZUL 16,9%

AVIANCA BRASIL 11,2%

PASSAREDO 0,7%

TOTAL 0,0%

SETE 0,0%

MAP LINHAS AEREAS 0,1%

FLYWAYS LINHAS 0,0%

ABAETE 0,0%

Total 100%

EMPRESA
PARTICIPAÇÃO DE MERCADO (RPK)

2016
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Dentre os principais fatores que corroboraram para esse crescimento inicial foram os 

preços mais baixos, a publicidade agressiva, os estímulos à demanda, a saída da 

Transbrasil, e o acesso aos aeroportos de Congonhas (2001) e Santos Dumont 

(2002). 

 

Em 2007 a companhia adquiriu a Varig por US$ 320 milhões, a aquisição na 

época foi o mais importante negócio fechado no mercado brasileiro de aviação. Em 

2001 a companhia realizou mais uma aquisição, dessa vez a também brasileira 

Webjet foi adquirida por R$ 70 milhões.  

 

Em 2016 a companhia que começou sua trajetória na aviação de maneira 

brilhante encontra-se em situação extremamente delicada, fechando o ano de 2015 

com prejuízo recorde de R$4,3 bilhões. O nível de endividamento da companhia está 

em 9,4 vezes sua capacidade de geração de caixa, levando o presidente Paulo 

Kakinoff admitir que a empresa necessita de uma reestruturação financeira (Gol, 

2016). 

 

Uma das medidas para enfrentar a crise foi a decisão de reduzir a oferta de 

voos, a companhia suspendeu suas operações para 8 destinos (Miami, Orlando, 

Aruba, Caracas, Ribeirão Preto, Altamira, Imperatriz e Bauru). A empresa já reduziu 

em 15% sua oferta total de assentos disponíveis (Gol, 2016). 

 

 

1.4.2 Azul Linhas Aéreas Brasileiras 

  

A Azul Linhas Aéreas Brasileiras é a mais jovem dentre as líderes da aviação 

brasileira, fundada em março de 2008 a companhia já consolidou sua posição como 

a terceira maior companhia aérea do país. A companhia conta uma extensa malha 
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aérea atendendo mais de 100 destinos com 864 decolagens diárias. Recentemente 

expandindo suas operações com voos diretos para os Estados Unidos (AZUL LINHAS 

AÉREAS BRASILEIRAS, 2016).  

  

A estratégia de entrada da Azul foi de oferecer preços baixos, porém mantendo 

uma alta qualidade de serviços. Uma estrutura de custo enxuta foi elaborada tornando 

possível tarifas menores aos clientes, porém com os mesmos serviços oferecidos 

pelas líderes do mercado, o que ilustra uma tendência do mercado iniciada no início 

dos anos 2000. 

  

Atualmente a Azul vive um momento delicado, como suas concorrentes, a 

companhia devolveu 20 de suas aeronaves em 2016, o que resultará em uma redução 

na oferta de voos em torno de 7%. Além disso a companhia anunciou a possibilidade 

de uma licença não remunerada de até 24 meses a seus tripulantes (pilotos e 

comissários), visando enxugar ainda mais os custos da companhia (Azul, 2016). 

 

1.4.3 Latam Linhas Aéreas Brasileiras 

 

A história da companhia TAM Linhas Aéreas S.A começou em 1961, a partir da 

união de dez jovens pilotos de monomotores focados no transporte de cargas e de 

passageiros entre o Paraná e os Estados de São Paulo e do Mato Grosso (LATAM, 

2016). Em 1976 surge a marca TAM - Transportes Aéreos Regionais, que dá origem 

à empresa conhecida como TAM Linhas Aéreas. Em 1986 ocorre a primeira grande 

expansão da malha aérea da empresa após aquisição da Votec, ampliando suas 

atividades para as regiões Centro-Oeste e Norte do país. Dez anos depois a 

companhia realiza nova aquisição, agora sendo a vez da companhia do governo 

paraguaio, Lapsa, criando a TAM Mercosur (TAM, 2016) 
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Em 2012 a companhia brasileira TAM Linhas Aéreas funde-se com a Chilena 

Lan Linhas Aéreas, criando a companhia líder da América Latina e uma das maiores 

do mundo, o LATAM Airlines Group S.A. Atualmente a companhia oferece serviços de 

transporte de passageiros para cerca de 140 destinos, em 24 países, e serviços de 

carga para aproximadamente 144 destinos, em 26 países, com uma frota de 328 

aviões. O LATAM Airlines Group S.A. conta com cerca de 53 mil funcionários (LATAM, 

2016). 

 

Seguindo a tendência do setor aéreo no Brasil a Latam também vem tomando 

medidas de redução de custos visando minimizar os impactos da crise em suas 

operações. A companhia está reestruturando sua oferta de voos no mercado 

doméstico brasileiro, planejando uma redução entre 10-12% (LATAM, 2016). A 

companhia vive situação um pouco mais favorável que suas concorrentes devido a 

seu alcance a outros mercados internacionais (Peru, Chile e Argentina) que 

compensam a forte retração vivida pelo mercado brasileiro. 

 

1.5 Estrutura do Trabalho 

  

A estrutura deste trabalho é dividida em cinco capítulos conforme disposto a seguir: 

✓ Capítulo 1: Um panorama geral do setor aéreo é apresentado ao leitor, abordando 

seu funcionamento, participação no PIB brasileiro e no mercado de trabalho, os 

três principais players no mercado doméstico brasileiros, assim como a motivação 

inicial para o presente estudo, realçando a razão pelo qual o trabalho foi iniciado. 

A relevância dessa pesquisa também é citada e a forma como o trabalho é 

organizado. 

 

✓ Capítulo 2: Neste capítulo é feita a revisão de literatura visando fundamentar o 

presente estudo. Para isso, são definidas todas as variáveis que serão utilizadas 

ao longo deste trabalho, tanto as de âmbito macroeconômico como as específicas 
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do setor aéreo, conceituando-as, explicando suas métricas de cálculos, frequência 

e o porquê de elas serem medidas.  

 

 

 

✓ Capítulo 3: Neste capítulo será apresentada a metodologia utilizada para a 

realização deste estudo, definição e conceituação do método aplicado. Serão 

determinadas a população e amostra selecionadas para a aplicação do modelo de 

regressão linear, assim como os meios para a obtenção dos dados e como os 

mesmos serão tratados. As limitações do modelo também serão apresentadas.  

 

✓ Capítulo 4: Os modelos de regressão linear fundamentados no capítulo 3 são 

aplicados nos dados coletados. Todos os resultados obtidos serão analisados 

detalhadamente, visando esclarecer ao máximo cada um deles. 

 

✓ Capítulo 5: O último capítulo apresenta as conclusões do trabalho, comprovando 

se as variações das variáveis macroeconômicas selecionadas conseguem ou não 

explicar a variação na demanda do setor aéreo e identificando qual delas gera o 

maior impacto para de demanda do mercado doméstico de aviação.  

 

2. Revisão de Literatura 

 

Nesta seção serão descritas cada uma das variáveis que serão analisadas ao 

longo deste estudo, tanto as de âmbito macroeconômico como as relacionadas ao setor 

aéreo.   

2.1 – Variáveis Macroeconômicas 

 

2.1.1 Produto Interno Bruto (PIB) 
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Segundo Mankiw (2010), o PIB objetiva calcular a riqueza total de um país, 

sendo considerado a melhor métrica do bem-estar econômico de uma sociedade. O 

indicador pode ser definido como a soma de bens e serviços produzidos no país 

descontadas as despesas com os insumos utilizados no processo de produção 

durante o ano. É a medida do valor total adicionado bruto gerado por todas as 

atividades econômicas (IBGE, 2016). 

 

No Brasil, desde 1990, o órgão responsável em calcular e divulgar o indicador 

é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) instituição federal 

subordinada ao Ministério do Planejamento.  

 

Como já mencionado no capítulo anterior deste trabalho o setor aéreo possui 

uma “demanda derivada”, sua demanda é necessariamente associada a compra de 

outros serviços e produtos. Consequentemente quando o país passa por uma crise 

econômica o setor é fortemente impactado.  

  

2.1.2 Taxa de Câmbio 

 

Taxa de câmbio é o preço de uma moeda estrangeira medido em unidades 

ou frações (centavos) da moeda nacional. No Brasil, a moeda estrangeira mais 

negociada é o dólar dos Estados Unidos, fazendo com que a cotação comumente 

utilizada seja a dessa moeda. A taxa de câmbio reflete, assim, o custo de uma moeda 

em relação à outra (Banco Central, 2016). 

 

A cotação de uma moeda oscila praticamente o tempo todo, os movimentos 

de subida são denominados apreciações e os de descida depreciações. Quando a 

moeda nacional é apreciada se torna mais barato adquirir bens produzidos no 

exterior, pois esses são taxados em dólar. Logo quando a moeda nacional é 
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depreciada se torna mais caro adquirir esses mesmos bens produzidos fora do 

Brasil. 

 

As companhias aéreas vêm sofrendo com a atual depreciação do real, cerca 

de quase 60% de seus custos são dolarizados, e como já foi dito neste estudo a 

moeda americana vive período de forte apreciação ao real registrando alta 

acumulada de mais de 50% nos últimos dois anos (ANAC, 2015). 

   

Os principais custos das companhias aéreas são o combustível das 

aeronaves e o arrendamento das mesmas, segundo a Agência Nacional de Aviação 

Civil (ANAC, 2014) em 2014 esses foram responsáveis por 36,6% e 19,75% do total 

de custos e despesas de voo respectivamente. A seguir podemos observar o Gráfico 

2 ilustrando a composição dos custos e das despesas de voo da indústria em 2014. 

  

Gráfico 2: Composição dos custos e das despesas de voo da indústria, 2014 

 

Fonte: ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil 
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2.1.3 Taxa de Desemprego 

 

A taxa de desemprego é mais um indicador macroeconômico medido pelo 

IBGE, sendo divulgado mensalmente em valores absolutos, número de 

desempregados, e comparações percentuais com o mês anterior e em relação ao 

mesmo período do ano anterior. 

 

 

A pesquisa segue as recomendações da Organização Internacional do 

Trabalho e visa produzir resultados facilmente analisáveis em conjunto com as contas 

nacionais e que viabilizem comparações a nível internacional. A metodologia visa 

separar os indivíduos que trabalham e os que não trabalham, os que procuram 

trabalhos e os inativos. Segundo o próprio IBGE (2016), trabalho significa: 

 

 “Ocupação econômica remunerada em dinheiro, produtos ou outras formas não 

monetárias, ou a ocupação econômica sem remuneração, exercida pelo menos 

durante 15 horas na semana, em ajuda a membro da unidade domiciliar em sua 

atividade econômica, ou a instituições religiosas beneficentes ou em cooperativismo 

ou, ainda, como aprendiz ou estagiário. Para os indivíduos que trabalham investiga-

se a ocupação, o ramo de atividade, a posição na ocupação, a existência de mais de 

um trabalho, o rendimento efetivamente recebido no mês anterior, o número de horas 

efetivamente trabalhadas, “ 

 

Em 2016 a população brasileira vivenciou mais uma vez altas taxas de 

desemprego, o trimestre fechado em abril deste ano registrou que 11,2% da 

população está desempregada, 11,4 milhões de desempregados, de acordo com a 

PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio) (IBGE, 2016). Este resultado é 

o pior desde o início da pesquisa em janeiro de 2012.  
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Um aumento do número de desempregados impacta diretamente a demanda 

por produtos e serviços, pois menos pessoas estão em posse de recursos para 

consumir.  

 

2.1.4 Renda Per Capita 

 

A renda per capita é um dos principais indicadores para medir o grau de 

desenvolvimento social de um país, sendo um dos componentes do Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH), uma medida comparativa do bem-estar entre 

diferentes regiões (PERALTA et al., 2008). A renda pode ser definida como a 

composição de fatores monetários adquiridos por um indivíduo para a constituição de 

seus recursos para consumo (BERRIOS; SANTOS, 2013). 

 

O indicador utilizado é referente ao rendimento médio real do trabalho principal, 

efetivamente recebido no mês de referência, pelas pessoas de 10 anos ou mais de 

idade, ou seja, é obtido através da divisão da soma do rendimento total de cada um 

dos participantes da pesquisa pelo número de participantes da pesquisa. A instituição 

responsável por seu cálculo e divulgação é o IBGE, sendo divulgado mensalmente 

em valores absolutos e variações percentuais em relação aos períodos anteriores 

 

Apesar de ser uma boa métrica para verificar o padrão de vida da população 

em uma determinada região o indicador esconde diversas discrepâncias na 

distribuição de renda.  Por exemplo, um país pode ter uma renda per capita 

elevadíssima, mas também possui uma alta concentração de renda, 

consequentemente altos índices de desigualdade social (IBGE, 2016). 

  

Os impactos da recessão em que o país se encontra já podem ser percebidos 

na vida da população. A renda per capita do brasileiro vinha apresentando um 
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comportamento estável ao longo de 2015, entretanto no primeiro mês de 2016 foi 

registrada uma queda de 20% em relação ao mês anterior (IBGE, 2016).   

Gráfico 3: Rendimento Médio real 

 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílios Contínua. 

 

 

2.2 – Variáveis do Setor Aéreo 

  

Nesta seção serão abordadas variáveis utilizadas para medir o desempenho 

do setor aéreo. As variáveis em questão são indicadores relativos a oferta e demanda 

do setor. 

  

No transporte aéreo o tráfego é definido como a movimentação de pessoas, 

bagagens, cargas, ou qualquer outra coisa que se desloca pelo ar através de uma 

aeronave de uma origem específica até um determinado destino. Concluindo-se que 

o transporte aéreo é composto tanto por pessoas como objetos sendo deslocados 

espacialmente, atinge-se ao que é caracterizado como oferta, do serviço de transporte 
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, e demanda, por viagens aéreas, definidas em dois indicadores essenciais dessa 

indústria: ASK e RPK respectivamente (BITTENCOURT et al., 2008). 

 

 

2.2.1 Available seat quilometres (Assentos oferecidos por quilômetros) 

 

Principal indicador do setor aéreo em relação à oferta, é calculado através da 

multiplicação do número de assentos de cada aeronave da empresa pela distância 

percorrida em cada voo. O ASK é uma medida de capacidade produtiva de transporte 

das companhias aéreas, podendo ser interpretado como o número de unidades 

produzidas na modalidade transporte de passageiros ao longo de um determinado 

período de tempo (BITTENCOURT et al., 2008).  

 

A seguir podemos observar o desempenho do indicador nos últimos 12 meses 

no mercado doméstico brasileiro. Em maio de 2016 a oferta do setor registrou sua 

nona queda consecutiva ilustrando a estratégia das companhias aéreas para enfrentar 

a crise, reduzindo o número de voos ou até mesmo cancelamento de alguns de seus 

trechos. 
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Gráfico 4: ASK doméstico - Variação em relação ao mesmo mês do ano anterior (%) 

 

 

Fonte: ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil 

2.2.2 Revenue Passenger kilometers (Passageiros pagantes por quilômetros 

transportados) 

 

Principal indicador do setor aéreo em relação a demanda, é calculado através 

da multiplicação do número de passageiros pagantes transportados pela distância 

percorrida em cada voo. O RPK é um indicador utilizado para medir o tráfego aéreo, 

o fluxo de passageiros, podendo ser interpretado como a quantidade de unidades 

vendidas pela empresa ao longo do ano na modalidade transporte de passageiros 

(BITTENCOURT et al., 2008). 

  

Seguindo a mesma linha da oferta do setor a demanda também vem 

registrando inúmeras baixas, alcançando a décima baixa consecutiva em maio. Com 

um número de voos cada vez mais reduzido já é esperado que a receita também 

decresça, além disso a demanda também se mostra menos disposta a adquirir esses 

tipos de serviços devido a atual situação econômica do país. 
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Gráfico 5: RPK doméstico - Variação em relação ao mesmo mês do ano anterior (%) 

 

 

Fonte: ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil 

 

2.2.3 Load Factor (Índice de Aproveitamento) 

  

O terceiro indicador abordado é combinação dos anteriores (ASK e RPK), 

visando descobrir quanto da capacidade ofertada pelas companhias aéreas foi de fato 

“consumida” pelos clientes. É obtido através da divisão do RPK pelo ASK, podendo 

ser interpretado como o percentual de vendas sobre a produção, sendo o indicador 

básico da eficiência de comercialização da empresa (BITTENCOURT et al., 2008). 

  

Este indicador geralmente registra valores entre 55% e 85%, a média mundial 

em 2014 registrou 80% (INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION, 2014). 

Uma empresa que apresente um índice de aproveitamento menor do que 50% 

dificilmente é rentável, entretanto níveis acima de 85%-90% também não são bons 

pois indicador é uma média, a empresa provavelmente já estaria deixando de atender 
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clientes ou até mesmo os perdendo para as concorrentes (BITTENCOURT et al., 

2008).  

  

O gráfico a seguir ilustra o comportamento do indicador ao longo dos anos. 

Pode-se observar que houve uma expressiva melhora das companhias desde 2005 

quando o índice registrava mais de 10 pontos percentuais a menos do que os níveis 

mais recentes. 

Gráfico 6: Índice de Aproveitamento no Mercado Doméstico (%) 

 

Fonte: ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil 

 

2.2.4 Querosene de Aviação (QAV-1) 

 

O querosene de aviação, QAV-1, é o combustível utilizado nas aeronaves com 

motores a turbina, seja jato-puro, turboélices ou turbofans. A Agência Nacional do 

Petróleo (ANP) é a principal fonte de estatísticas em relação ao combustível do setor 

aéreo, contemplando dados de produção, exportação e exportação do QAV dentro do 

país (PALAURO, 2015). 
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Conforme já relatado anteriormente, os principais custos das companhias 

aéreas no Brasil são com combustível, chegando a representar mais de 35% do custo 

total das empresas. Essa enorme representatividade torna o QAV-1 um fator essencial 

para um bom resultado das companhias aéreas. 

 

O QAV-1 é um dos maiores problemas da aviação comercial no Brasil, o preço 

do combustível é excepcionalmente alto no Brasil, principalmente por causa da 

tributação. Uma particularidade do mercado brasileiro é a alíquota do ICMS que incide 

sobre o QAV-1 utilizado em voos domésticos, alcançando em média 20%. Além disso 

outros tributos são adicionados como o PIS e o COFINS, que juntos oneram em mais 

de 7% o Preço de refinaria do combustível. Todos esses impostos somados podem 

chegar a encarecer o combustível em até 22%, dependendo do estado brasileiro 

aonde ocorreu o abastecimento. As elevadas margens comerciais praticadas na 

cadeia de comercialização e os tributos mencionados fazem com que esse insumo 

seja entre 35 e 50% mais caro do que nos mercados desenvolvidos (ABEAR, 2015). 

 

A seguir pode-se observar o preço médio mensal de um galão de querosene 

de aviação no período setembro de 2014 a setembro de 2016, a série apresenta um 

comportamento bastante instável. 
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  Gráfico 7: Querosene de Aviação (QAV-1) - Preço Médio por Galão (R$)

 

Fonte: ANP – Agência Nacional de Petróleo 

3. Metodologia 

 

3.1 – Regressão Linear  

 

3.1.1 – Justificativa pela escolha do modelo 

 

O objetivo deste trabalho conforme mencionado anteriormente é realizar um 

diagnóstico da atual crise do setor aéreo identificando qual das variáveis 

macroeconômicos mais impacta a demanda do setor com suas flutuações. 

Uma das formas de prever uma determinada demanda futura de um produto ou 

serviço é através de métodos quantitativos que usam como insumo os dados 

históricos. Essa previsão requer a elaboração de modelos matemáticos a partir dos 

dados empregados. O modelo mais difundido para este tipo de análise é a regressão 

linear (FERNANDES; CECANECCHIA MERIGH, 2011).  

 

Analisando apenas estudos sobre o setor aéreo os modelos de regressão 

também foram apontados como os mais usuais. Segundo BRESEGHELLO (2005) a 

metodologia mais comum para previsão demanda no setor aéreo são os modelos de 

regressão. 
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Com isso o modelo de série temporal de regressão linear foi escolhido devido 

a demanda do setor aéreo ser a principal variável deste trabalho (variável regredida), 

além das inúmeras citações deste modelo na literatura estudada. 

 

3.1.2 – Regressão Linear Simples 

 

Em um modelo matemático há dois tipos de variáveis: as dependentes e as 

independentes. Elas são nomeadas desta forma pois a variável dependente tem seu 

comportamento explicado e analisado através do comportamento das independentes 

(BRESEGHELLO, 2005). No presente trabalho, a principal variável dependente será 

a demanda de passageiros no setor aéreo representada pelo indicador RPK, já citado 

e explicado no capítulo anterior. Já as variáveis independentes serão as variáveis 

macroeconômicas e o preço médio do Querosene de Aviação QAV-1, também já 

detalhadas anteriormente, utilizadas para analisar o comportamento da demanda no 

setor aéreo. 

 

A regressão linear simples estuda a conexão entre duas variáveis, sendo uma 

nomeada como variável dependente e a outra como variável independente. Um 

modelo de regressão é definido como simples quando consegue explicar com uma 

única função um conjunto de variáveis explanatórias (PINDYCK; RUBINFELD, 1998) 

. 

Estes modelos assumem que não se conhece nada do que realmente impacta 

a variável dependente ou que a pode afetar no futuro. A base do estudo consiste na 

análise de dados do passado desta variável visando identificar um determinado 

padrão em seu comportamento para projetá-lo para o futuro (AMARAL, 2011). 

  

Um modelo com duas variáveis X e Y, sendo Y uma função linear de X, e, pode-

se estabelecer uma regressão linear simples cujo modelo estatístico é 
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 Yi=β0 + β2Xi + Ei, para i= 1, ..., n     (3.1) 

A seguir segue a definição de cada um dos parâmetros contidos no modelo acima: 

• Yi é uma variável aleatória e representa o valor variável dependente na i-ésima 

observação; 

• Xi representa o valor da variável explicativa (variável independente) na i-ésima 

observação; 

• Ei é uma variável aleatória que ilustra o erro experimental; 

• β0 e β1 são os parâmetros do modelo que definem a reta de regressão 

• n é o tamanho da amostra analisada 

 

3.1.3 – Coeficiente de Correlação 
 

A correlação linear quantifica a intensidade da relação entre as duas variáveis 

aleatórias analisadas no modelo de regressão linear. O valor deste coeficiente pode 

variar entre -1 e 1, não podendo ultrapassar esses limites. Quanto maior o valor 

absoluto deste coeficiente mais forte é a relação entre as variáveis, logo a variação 

de uma impacta fortemente a outra e vice-versa.  

 

O que define se essa variação é diretamente proporcional ou inversamente 

proporcional é o sinal, uma correlação positiva indica uma relação diretamente 

proporcional, já um resultado negativo uma relação inversamente proporcional. 

 

A seguir pode-se observar a fórmula para obtenção do coeficiente de 

correlação: 
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3.1.4 – Regressão Linear Múltipla 

 

A Regressão Múltipla consiste em um conjunto de técnicas estatísticas que 

viabilizam a análise do relacionamento entre uma variável dependente com outras 

variáveis independentes (TABACHNICK; FIDELL, 1996). O modelo difere da 

regressão linear simples pelo número de variáveis abordadas, enquanto uma só 

possibilita analisar 2 variáveis por vez a outra já viabiliza estudar o comportamento de 

três ou mais variáveis. 

 

A variável em estudo é uma função das diferentes variáveis explicativas que se 

relacionam com esta variável e entre si por uma série de equações. O processo de 

modelagem múltipla começa com a especificação de uma série de relações individuais 

as quais são adaptadas aos dados disponíveis. Os modelos de regressão múltipla 

geralmente apresentam alta capacidade de explicar as conexões entre as variáveis 

abordadas (AMARAL, 2011). 

 

Um modelo com n variáveis, sendo Y uma função linear de X, e, pode-se 

estabelecer uma regressão linear simples cujo modelo estatístico é 

 Yt=β0 + β1 Xt1 +β2 Xt2 + ... + βj Xtn + Et, para t= 1, ..., n    (3.3) 

A seguir segue a definição de cada um dos parâmetros contidos no modelo acima: 

• Yt é uma variável aleatória e representa o valor da variável dependente na t-

ésima observação; 

• Xt1, Xt2, ..., Xt representam os valores das variáveis explicativas (variáveis 

independentes) na t-ésima observação; 

• Et é uma variável aleatória que ilustra o erro experimental; 

• β0, β1 e β2  são os parâmetros do modelo que definem a reta de regressão 

• n é o tamanho da amostra analisada 
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3.1.5 – Coeficiente de Determinação Múltiplo - R² 

  

O R² também denominado coeficiente de determinação é uma das formas de 

mensurar a qualidade do ajuste do modelo. O coeficiente indica o quanto as variáveis 

independentes conseguem explicar as variações da variável dependente. Seu valor 

pode variar entre zero e um, quanto mais próximo de um, mais assertivo o modelo em 

relação a variação da variável dependente.  

 

Segundo Iudicíbus (1989), o R² significa o quanto da variação da variável 

dependente é explicada pela variação das variáveis independentes. A parte não 

contemplada pelas variáveis independentes é atribuída a fatores aleatórios. Se seu 

valor é igual a 1 há o que é conhecido como correlação perfeita, ou seja, a variação 

da variável dependente se dá completamente em função das variáveis independentes 

 

O R² é obtido através da razão entre a soma dos quadrados da regressão e a 

soma dos quadrados total. 

R²= 
𝑆𝑄𝑅

𝑆𝑄𝑇
 =  1 - 

𝑆𝑄𝐸

𝑆𝑄𝑇
       (3.4) 

 

Para uma maior qualidade no ajuste do modelo alguns autores utilizam o R² 

ajustado que é calculado pela expressão a seguir: 

R² ajustado = 
𝑆𝑄𝑅

𝑆𝑄𝑇
 =  1 - 

𝑆𝑄𝐸/(𝑡−𝑘)

𝑆𝑄𝑇/(𝑡−1)
      (3.5) 

 

3.1.6– Teste F 

 

Com intuito de checar a adequação do modelo de regressão linear múltipla em 

certas situações o teste F é utilizado.  O teste F é um teste de 

significância da regressão, que visa determinar se há ou não uma 
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relação linear entre a variável dependente Y e algumas das variáveis independentes 

X1, X2, ..., Xn. As hipóteses a seguir são verificadas:  

H0: β2=0; β3=0; ...; βk=0 

H1: βk ≠ 0 é diferente de zero 

 

Quando a hipótese nula é rejeitada significava dizer que ao menos uma das 

variáveis independentes contribui significativamente para o modelo. A significância 

retrata até que nível a associação entre as variáveis independentes com a variável 

dependente é significativa (Barbetta, 1998).   

 

Na análise da regressão dos dados deste estudo foi estabelecido um nível de 

5%, ou seja, a variável independente deve apresentar um resultado entre zero e cinco 

por cento (5% ou 0,05) para rejeitar a hipótese nula e dar continuidade a análise.  

Sua fórmula de cálculo pode ser observada a seguir: 

F = 1 - 
(𝑆𝑄𝑇− 𝑆𝑄𝐸)/(𝑘−1)

𝑆𝑄𝐸/(𝑡−𝑘)
     (3.7) 
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3.1.7 Pressupostos na Análise de Regressão 

 

Nesta seção serão apresentados os principais pressupostos para a análise de 

regressão, todos possuem sua relevância e devem ser atendidos para que seja 

realizada a aplicação deste modelo de estatístico. 

 

Caso algum dos pressupostos não seja atendido não significa dizer que o 

modelo está inutilizável pois há maneiras de trabalhar as séries de dados visando a 

adequação dos pressupostos. 

 

3.1.7.1– Normalidade de Resíduos 

 

Os testes de normalidade são utilizados para verificar se a distribuição de um 

conjunto de dados possui uma probabilidade associada que possa ser aproximada 

pela distribuição normal. A suposição de normalidade em dados amostrais ou 

experimentais é uma condição exigida para a realização de muitas inferências válidas 

a respeito de parâmetros populacionais. Vários dos diferentes métodos de estimação 

e testes de hipóteses existentes foram formulados sob a suposição de que a amostra 

aleatória tenha sido extraída de uma população normal (CANTELMO; FERREIRA, 

2007). 

 

O teste de Anderson-Darling é baseado na função de distribuição empírica 

(FDE) dos dados, e apresenta vantagens sobre o teste de aderência qui-quadrado, 

incluindo maior poder e invariância em relação aos pontos médios dos intervalos 

escolhidos. É baseado nos mínimos quadrados residuais, uma vez que trabalha as 

diferenças quadráticas entre a distribuição empírica e a hipotética. (LEOTTI; BIRCK; 

RIBOLDI, 2005). Abaixo segue o teste de hipótese que verifica a adequação da 

amostra a distribuição:  
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Sua estatística é: 

 

 

 

Sendo    a função de distribuição acumulada empírica definida como: 

 
 

E X1 ≤ X2 ≤...≤ Xn , são as estatísticas de ordem da amostra aleatória. 

 

Caso a diferença observada entre a distribuição cumulativa empírica dos dados 

amostrais e à distribuição esperada, dados normais, seja adequadamente grande, a 

hipótese nula deve ser rejeitada.    

 

 

3.1.7.2– Homocedasticidade dos Resíduos      
  

 Outro importante requisito para modelos de regressão linear é o pressuposto 

da homocedasticidade, que consiste em verificar se a variância do conjunto de 

resíduos referentes a cada uma das observações presentes no modelo é 

constante/homogênea, ou seja, E𝑢2
i2(GUJARATI, 2004). O conjunto de 

resíduos relacionado as cada umas das observações devem possuir uma variância 

constante. 

 

A verificação da homocedasticidade, é realizada a partir da análise do gráfico 

de resíduos da variável dependente, sua presença é identificada quando a distribuição 
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dos pontos a redor da reta, que representa a média, apresenta um comportamento 

bem definido, indicando uma variação gradual da dispersão (MATTA, 2007).  

Outra forma de verificar a presença de heterocedasticidade é através do Teste 

de White. Segundo J.M.WOOLDRIDGE (2012) a verificação da homocedasticidade, é 

realizada a partir do teste de White que consiste na estatística LM para testar se todos 

 na equação são iguais a zero, com exceção do intercepto. A hipótese nula do teste 

é descrita a seguir: 

 

H0: e² não é correlacionado com as variáveis explicativas, seus quadrados e 

seus produtos cruzados (interações) 

 

Logo a hipótese nula afirma que os resíduos são homocedásticos. Esta 

hipótese não é correta quando a variância dos resíduos varia de um grupo para outro 

da população, ou seja, varia com os valores das variáveis explicativas 

(J.M.WOOLDRIDGE, 2012). 

 

O Teste é baseado na estimação a seguir que ilustra um caso com três 

variáveis independentes:   

e² = 0 + 1 x1 + 2 x2 +3 x3 +4 x1²+ 5 x2²+ 6 x3² + 7x1x2 + 

8x1x3 + 9x2x3 + erro       (3.11) 

 

3.1.7.3– Multicolinearidade 

 

A multicolinearidade é um problema no ajuste do modelo que pode causar 

impactos na estimativa dos parâmetros. O intuito desse teste é verificar a força de 

ligação entre as variáveis selecionáveis ao modelo, para isso foi utilizada a estatística 

VIF (Variance Inflaction Factor). Essa estatística mede o quanto a variância dos 
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coeficientes de regressão estimados está inflada em comparação à quando as 

variáveis preditoras não são relacionadas linearmente.  

 

A análise de VIF é dada pela literatura (GUJARATI, 2004) da seguinte forma:  
 

• Menor que 1 – Sem Multicolinearidade;  
 

• Entre 1 e 10 – Multicolinearidade aceitável;  
 

• Maior que 10 –Multicolinearidade problemática.  
 

 

3.1.7.4– Independência de Resíduos  
 

 A independência dos resíduos é verificada através da autocorrelação entre 

eles, a fim de medir o grau de dependência entre valores sucessivos de uma série 

aleatória. Quando observações adjacentes são correlacionadas a regressão de 

mínimos quadrados pode subestimar o erro padrão e consequentemente transmitir 

uma impressão de forte significância do modelo quando na verdade não é. 

 

A ausência de correlação entre os resíduos é uma exigência do modelo de 

regressão linear, logo o valor projetado para a variável dependente em um 

determinado período de tempo não pode influenciar o resultado dessa variável na 

observação seguinte (CANDIDO DA SILVA; RODRIGUES, 2013). 

 

 Um dos testes mais utilizados para identificar a autocorrelação entre os 

resíduos é o Teste Durbin-Watson que visa medir a correlação entre cada termo de 

erro e o termo de erro da observação imediatamente anterior (BRITO; CORRAR; 

BATISTELA, 2007). A estatística de Durbin-Watson (DW) é definida como:  
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DW =   
 ∑(ut – u𝑡−1)² 

∑(ut)² 
 

 

Onde ut é o termo de erro no período t e ut–1 é o termo de erro no período 

anterior. A análise considera o tamanho da amostra (n) e o número de variáveis 

independentes presentes no modelo (p) para estabelecer o valor crítico inferior (dL) e 

o valor crítico superior (du). O esquema a seguir ilustra como os resultados devem ser 

interpretados: 

 

 Figura 1: Teste d de Durbin Watson 

 Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

➢ Entre 0 e dL: Significante autocorrelação positiva 

➢ Entre dL e du: Inconclusivo 

➢ Entre du e 4- du: Autocorrelação não significativa 

➢ Entre 4 – du e 4 - dL: Inconclusivo 

➢ Entre 4 - dL e 4:   

 

Para o cálculo dos valores críticos deve-se consultar a tabela de distribuição Qui-

Quadrado presente no Apêndice A deste trabalho. 

 

3.1.7.5– Transformação de Variáveis 

 

Quando algum dos testes mencionados nas seções anteriores não for satisfeito 

há a possibilidade de transformar as variáveis a fim de minimizar as distorções 

encontradas. Segundo CORRAR; PAULO; FILHO, (2007), algumas vezes é 

Autocorrelação
positiva significante 

Inconclusivo InconclusivoAutocorrelação não significativa
Autocorrelação negativa

significante 

0 dL du 4- du 4- dL 42
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necessária a transformação dos dados para que as variáveis se adequem às 

premissas da regressão.  

 

As transformações mais utilizadas são: a raiz quadrada, função logarítmica, 

transformação hiperbólica de primeiro e segundo grau e a transformação percentual. 

As transformações devem ser executadas nas variáveis que apresentarem distorções 

ou até mesmo para melhorar a correlação entre as variáveis, cabendo ao 

pesquisadores encontrar a melhor combinação visando potencializar os resultados 

(JULIÃO; LEONE; VEIGA NETO, 2014) 

 

3.1.8 – Método dos Mínimos Quadrados 

  

Em qualquer modelo de análise de previsão haverá divergências em relação 

ao valor verdadeiro, plotando uma série de dados em um diagrama eles nunca vão se 

ajustar perfeitamente a curva elaborada pelo modelo, essas diferenças entre a curva 

e os pontos é conhecida como erro.  Visto isso deve-se buscar uma forma de 

minimizar os erros presentes nos modelos, o método dos mínimos quadrados é o mais 

utilizado para ajuste de parâmetros de dados experimentais (HELENE, 2006). 

 

 

3.2 População e Amostra 

 

Os dados que serão utilizados no modelo de regressão linear simples foram 

utilizados obtidos em fontes totalmente confiáveis, consistindo nas instituições 

oficialmente responsáveis pela divulgação dos respectivos dados. A seguir podemos 

observar cada uma das fontes e os respectivos dados divulgados por elas: 

• Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – PIB, taxa de desemprego 

e renda per cápita 

• Taxa de Câmbio – Banco Central do Brasil 
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• Querosene de Aviação – QAV-1 – Agência Nacional de Petróleo (ANP) 

• Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) – RPK, ASK e Load Factor  

 

A amostra consistirá em dados de periodicidade mensal para o PIB, taxa de 

desemprego e renda per cápita, RPK, ASK e Load Factor. Já para a taxa de câmbio 

será utilizada a cotação média do mês, visto que sua divulgação é diária.  

O horizonte de tempo dos dados utilizados será de janeiro de 2014 até maio de 

2016 

3.3 Instrumentos de medida 

  

Os dados obtidos são elementos observados, não sendo oriundos de nenhum 

tipo experimento controlado. As variáveis aleatórias utilizadas no modelo têm valores 

que são gerados por um experimento não controlado, não estando sob supervisão de 

nenhuma pessoa ou grupo. 

 

 

3.4 Coleta de dados  

 

A coleta de dados contemplou dados entre janeiro de 2010 até maio de 2016 

conforme dito na seção anterior. Os dados serão buscados no IBGE, Banco Central 

do Brasil, Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e Agência Nacional de Petróleo 

(ANP). A coleta foi realizada pelo autor do estudo em questão nos sites dessas 

instituições.  

 

 

3.5 Tratamento e análise de dados 
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A estatística inferencial foi utilizada para o tratamento e análise dos dados, pois as 

informações que serão utilizadas são incompletas, não representando o tamanho total 

da população estudada. O intervalo de dados considerado para este trabalho foi entre 

janeiro de 2011 e janeiro de 2016, totalizando 61 meses de observações. 

 

Para cada uma das variáveis analisadas foi definido um tamanho de 61 

observações, visando que a amostra representasse fidedignamente sua população, 

possibilitando a formulação de conclusões sobre a população. A amostra foi retirada 

dos períodos mais recentes disponíveis em comum de todos os dados a fim de garantir 

que a conjuntura atual do setor aéreo e da economia brasileira estarão representados 

na mesma.  

O software estatístico utilizado para elaboração da análise foi o Gretl.   

 

3.6 Limitações do Método 

 

Devida a alta complexidade em utilizar modelos não lineares além da 

necessidade de profundo conhecimento teórico em outras áreas, tais como a 

matemática, o presente trabalho se limita a séries temporais com modelos lineares. 

Logo, as estimativas de correlação podem apresentar um resultado com uma 

significativa probabilidade de erro. 

 

O presente estudo analisou o impacto de 4 indicadores macroeconômicos 

selecionados como os mais relevantes para a aviação além do preço médio do 

Querosene de Aviação (QAV-1). Portanto, o estudo fica restrito a correlação desses 

indicadores específicos com a demanda doméstica do setor aéreo brasileiro, não 

podendo ser utilizado para os demais indicadores macroeconômicos. 

4. Análise e Resultados 
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4.1 Seleção das variáveis 

  

 As variáveis pré-selecionadas para compor no modelo foram a taxa de câmbio, 

Renda per Capita, Querosene de Aviação (QAV-1), taxa de desemprego, taxa de 

câmbio (dólar comercial) e o PIB. 

 

 Em relação ao critério de seleção, essas variáveis foram escolhidas por serem 

os principais indicadores para analisar a conjuntura econômica de um país, além da 

literatura mencionada a seguir. 

 

O desempenho das empresas aéreas é diretamente afetado pelas variações 

dos indicadores macroeconômicos do pais, sendo alguns mais relevantes que outros 

como é o caso do PIB e da taxa de câmbio. Ambos são plenamente conhecidas como 

variáveis-chave, de âmbito macroeconômico, para o setor aéreo, possuindo papel 

crucial na conduta das companhias (M OLIVEIRA; HELENA SALGADO SILVA, 2006). 

 

O PIB é o principal indicador para medir a riqueza de um país, funcionando 

como uma espécie de sinal da capacidade de consumo de bens e serviços da 

população do país. Segundo OLIVEIRA (2005) o PIB é um reconhecido deslocador 

de demanda por transporte aéreo, uma vez que esta indústria possui uma demanda 

altamente elástica a renda e inelástica a preço no Brasil.  

 

Já a taxa de câmbio possui forte influência sobre o desempenho das 

companhias aéreas no mercado doméstico visto que os custos são fortemente 

atrelados às cotações de moedas internacionais (M OLIVEIRA; HELENA SALGADO 

SILVA, 2006). Conforme mostrado no capítulo 2 cerca de 60% dos custos das 

companhias aéreas são em dólar, tornando-as extremamente vulneráveis a 

volatilidade da moeda americana. 
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O querosene de aviação (QAV-1) foi a única variável não macroeconômica 

selecionada para integrar o modelo de correlação. Sua escolha foi fundamentada por 

sua representatividade em relação ao total de custos que uma companhia aérea 

possui em média no mercado doméstico brasileiro. O preço do querosene de aviação 

pode interferir muito na situação financeira das empresas, podendo ocasionar sérias 

dificuldades e apresentar riscos de continuidade das companhias aéreas (FERREIRA, 

2008). 

 

4.2 Correlação entre as variáveis 
 

Após selecionar as variáveis que irão integrar o modelo de regressão múltipla foi 

realizado um teste de correlação entre as mesmas. O intuito desse teste é verificar a 

força de ligação entre as variáveis selecionáveis ao modelo, com isso foi elaborada 

uma matriz de correlação entre essas variáveis. Lembrando que quanto mais próximo 

de zero for a correlação entre as variáveis, mais forte é a relação de independência 

entre elas. 

 

Segue abaixo a análise em relação as correlações entre as variáveis selecionadas 

para compor o modelo: 

 

Tabela 2: Matriz de Correlação 

  Querosene de Aviação Renda per capita (R$) Dólar (R$) Desemprego (%) PIB (R$) 

Querosene de Aviação 1     

Renda per capita (R$) 0,081882836 1    

Dólar (R$) -0,240086189 0,177903129 1   

Desemprego (%) -0,592656121 -0,426929708 0,5304247 1  
PIB (R$) 0,129342175 0,34246306 0,8129051 0,056487486 1 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Dentre todos casos acima a maior correlação encontrada foi entre o PIB e a 

cotação do dólar comercial, 0,812, o que já era esperado uma vez que a cotação do 
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dólar influencia fortemente o saldo da balança comercial, que consequentemente 

afeta a economia como um todo. Segundo DIAS MEDEIROS (2003) a  taxa de câmbio 

em várias consequências para a economia de um país, principalmente em relação a 

balança comercial.  

 

Uma taxa de câmbio mais alta faz que com que as exportações tendam a aumentar 

e as importações a cair, favorecendo assim o crescimento do PIB, já um câmbio mais 

apreciado tende a inibir as exportações e favorecer as importações. 

 

Um resultado desses demonstra forte dependência entre as duas variáveis, logo 

incluir as duas juntas no modelo não seria interessante para a assertividade do 

mesmo. As outras variáveis apresentaram correlações em níveis aceitáveis para 

serem utilizadas no mesmo modelo, não impactando o resultado. 

Após realizado o teste optou-se por não incluir o PIB como variável independente 

no modelo de regressão, uma vez que sua alta correlação com a taxa de câmbio 

poderia ocasionar um resultado tendencioso. Apesar de ambas variáveis serem de 

grande relevância para o desempenho do setor aéreo como um todo, optou-se em 

manter-se a taxa de câmbio.  

 

O que fundamentou a seleção do PIB pela literatura estudada foi sua eficiência em 

medir a capacidade de consumo da população, logo a mesma foi substituída por outro 

indicador que visa medir exatamente isso, a Renda per capita, já conceituada no 

capítulo 2 deste trabalho.  

 

 

4.3 Análise de Pressupostos 
 

 Nesta seção serão verificados os pressupostos necessários para a aplicação 

do modelo de Regressão Linear Múltipla detalhados no capítulo 3 deste estudo. 
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4.3.1 Análise do Pressuposto de Normalidade de Resíduos 
 

 A avaliação desse pressuposto é executada através do teste de 

Anderson-Darling, que averigua se os resíduos gerados pelo modelo de regressão 

aplicado possuem uma distribuição normal. O teste formula as seguintes hipóteses: 

 

H0: A distribuição da série testada é normal 

H1: A distribuição da série testada não é normal 

  

Para o teste Anderson-Darling o resultado esperado é um p-valor acima de 

0,05 para que a hipótese nula seja aceita. 

 

  Conforme pode ser observado no gráfico abaixo há fortes indícios para rejeitar 

a hipótese de distribuição normal dos resíduos, além da clara distorção da distribuição 

em relação a curva normal o p-valor encontrado foi de 0,0040, abaixo dos 0,05 

exigidos pelo teste. 
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Gráfico 8: Teste de Normalidade Anderson-Darling

 

Fonte: Software Estatístico Gretl 

 

 Uma vez que o pressuposto de normalidade dos resíduos não foi 

atendido foi necessário transformar as variáveis visando o cumprimento dos 

pressupostos para aplicação da regressão linear. 

 

 Após diversas combinações testadas o melhor resultado foi dado através 

da função logarítmica de todas as variáveis presentes no modelo.  

 

 É notória a mudança de comportamento da série residual após a 

transformação das variáveis, a nova distribuição possui muito mais aderência em 

relação a curva normal, registrando um p-valor de 0,0681, acima dos 0,05 exigidos 

pelo teste. Com esse resultado a hipótese nula de normalidade de resíduos foi aceita. 
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Gráfico 9: Teste de Normalidade Anderson-Darling (Variáveis Transformadas) 

 

 Fonte: Software Estatístico Gretl 

 

4.3.2 Análise do Pressuposto de Multicolinearidade 

 

 A análise de multicolinearidade das variáveis foi obtida através da estatística 

VIF (Variance Inflaction Factor), os resultados podem ser observados a seguir: 

 

Tabela 3: Estatística de Colinearidade 

Fatores de Inflacionamento da Variância (VIF) 

Log Renda per capita 2,0351 

Log Dólar 1,690 

Log QAV-1 1,722 

Log Taxa de Desemprego 3,237 
 Fonte: Elaborado pelo autor     
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Conforme explicitado no capítulo 3 para atender ao requisito de não 

colineariade entre as variáveis independentes do modelo o resultado da estatística 

VIF deveria ser menor que 1 ou situar-se entre 1 e 10. Todas as variáveis presentes 

no modelo apresentaram valores próximos a 1, com isso pode-se afirmar que não 

foram identificados problemas de multicolinearidade no presente trabalho.  

 

4.3.3 Análise do Pressuposto de Independência de Resíduos 

 

 O pressuposto de independência de resíduos é verificado através do teste de 

Durbin-Watson, conceituado no capítulo 3 deste trabalho. O modelo verificado contém 

61 observações (n) e 4 variáveis independentes (p), gerando um limite crítico inferior 

dL de 1,480 e um limite crítico superior du de 1,689, logo 4 – du = 2,311 e 4 – dL = 2,52, 

de acordo com tabela de distribuição Qui-Quadrado presente no Apêndice A deste 

trabalho. 

 

 Figura 2: Resultado –Teste de Durbin Watson 

 Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

 A aplicação do teste de Durbin-Watson através do software Gretl retorna um 

resultado de DW = 2,225013. É possível concluir que a estatística de DW apresentada 

situa-se dentro do intervalo de autocorrelação não significativa (> du e < 4-du), o que 

descreve uma ausência de autocorrelação serial, atendendo ao pressuposto da 

regressão linear. 

4.3.4 Análise do Pressuposto de Homocedasticidade 

 

Autocorrelação
positiva significante 

Inconclusivo InconclusivoAutocorrelação não significativa
Autocorrelação negativa

significante 

0 1,48 1,69 2,31 2,52 42
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O pressuposto da homocedasticidade vou verificado através das duas formas 

conceituadas no capítulo 2, primeiramente através da análise gráfica dos resíduos 

gerados pelo método dos mínimos quadrados e pelo teste de White.  

 

Gráfico 10: Análise de Resíduos - RPK 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

Como pode ser observado, o gráfico apresenta uma faixa horizontal praticamente 

constante em torno da reta pontilhada que consiste na média global dos resíduos encontrados 

em cada uma das 61 observações. A variância se manteve constante ao longo do tempo mesmo 

com o aumento das variáveis independentes, o que caracteriza fortes indícios de 

homocedasticidade, ou baixa heterocedasticidade não siginifcativa. 

 

Após análise gráfica foi realizado o teste de White foi realizado através da regressão a 

seguir: 

𝑒^2= k + Log desemprego + Log dólar + Log QAV-1+ Log Renda per 

capita + erro 

 

A regressão realizada, com 61 observações analisadas, gerou uma estatística 

LM = 7,34919, gerando um p-valor de 0,920411, não rejeitando a hipótese nula de 

Homocedasticidade. 
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4.4 Análise de Resultados 
 

Após a verificação de todos os pressupostos explicitados nas seções anteriores foi 

aplicado o modelo de regressão linear múltipla chegando aos seguintes resultados: 

 

O primeiro resultado testado foi o teste F de significância que apresentou um p-

valor de 6,90e-12, resultado que rejeita a hipótese nula, podendo concluir que ao 

menos uma das variáveis independentes presentes no modelo possui regressão linear 

com a variável independente. 

 

O modelo apresentou um coeficiente de determinação, R², de 53,2%, ou seja 

53,2% da variação do valor de Passageiros Pagantes por Quilômetros Transportado 

(RPK) pode ser explicada através da variação, os demais 46,8% das variações no 

RPK são explicadas por outras variáveis que não constam no modelo. 

 

Tabela 4 – Coeficientes Regressão Linear Múltipla 

Variáveis Coeficientes Desvio padrão 

Constante 6,852 0,262 

Log QAV-1 -0,277 0,081 

Log Renda per capita -0,141 0,095 

Log Cotação Dólar 0,305 0,042 

Log Taxa de Desemprego -0,479 0,097 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

A equação de regressão do modelo pode ser expressa da seguinte forma: 

RPK = 6,852 - 0,277 QAV-1 – 0,141 Renda per capita + 0,305 Dólar – 0,479 Taxa 

de Desemprego 
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 Os coeficientes da equação acima mensuram o impacto da variação das 

variáveis independentes na variável dependente. Entretanto uma vez que essas 

variáveis estão expressas em unidades diferentes a comparação da relevância de 

seus coeficientes torna-se difícil. Visando sanar possíveis distorções deve-se 

padronizar os coeficientes através da divisão do coeficiente pelo seu desvio padrão 

(CORRAR; PAULO; FILHO, 2007). Após realizada a padronização dos coeficientes 

foram obtidos os seguintes resultados: 

 

          Tabela 5 – Coeficientes Padronizados Regressão Linear Múltipla 

Variável Coeficiente Padronizado 

Log QAV-1 -3,43 

Log Renda per capita -1,48 

Log Cotação Dólar 7,28 

Log Taxa de Desemprego -4,95 

          Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O esquema a seguir explica o impacto das variações das variáveis independentes 

na variável dependente:  

• QAV-1: A variação de 1 ponto percentual em seu valor provoca um decréscimo 

de -3,43 pontos percentuais no RPK 

• Dólar: A variação de 1 ponto percentual em seu valor causa um acréscimo de 

7,28 pontos percentuais em média no RPK 

• Taxa de Desemprego: A variação de 1 ponto percentual em seu valor provoca 

um decréscimo de 4,95 pontos percentuais, em média, no RPK  

• Renda per capita: A variação de 1 ponto percentual em seu valor provoca um 

decréscimo de 1,48 pontos percentuais, em média, no RPK 

 

Através dos coeficientes listados percebe-se que das variáveis independentes a 

que mais impacta a variável dependente estuda é a taxa de câmbio. Ao contrário do 

que era esperado a equação gerada pelo modelo de regressão linear retornou um 
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coeficiente positivo para a variável dólar, o que significa dizer que seu incremento 

impacta positivamente a demanda do setor aéreo no mercado doméstico. 

 

A análise em questão refere-se apenas ao mercado doméstico logo este resultado 

pode ser explicado pelo aumento do turismo nacional dos próprios brasileiros. Em um 

cenário onde o dólar encontra-se mais apreciado o poder de compra dos brasileiros 

no exterior diminui, afetando diretamente as viagens que se tornam mais caras. Com 

isso, os turistas tendem a realizar um turismo interno, dentro do país, a fim de reduzir 

custos (VALENÇA et al., 2015). A sensibilidade da população as oscilações do dólar 

vêm fomentando uma migração dos destinos internacionais para os nacionais. 

 

 Este novo posicionamento dos brasileiros em relação ao turismo nacional tem se 

intensificado nos últimos meses e alcançando índices históricos. Uma pesquisa 

realizada em julho de 2016 pelo Ministério do Turismo apontou que a intenção do 

brasileiro em viajar dentro do país nos próximos seis meses foi a maior registrada em 

junho nos últimos 10 anos, atingindo o índice de 83,6% (MINISTÉRIO DO TURISMO, 

2016).  
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5.Conclusão 
 

 O setor aéreo é um dos mais estratégicos setores da economia, além de gerar 

milhares de empregos diretos e indiretos seu desempenho acaba refletindo a atual 

situação da econômica nacional. A crise econômica vivenciada pelo país tem afetado 

fortemente o setor, a demanda por voos no mercado doméstico vem registrando 

quedas consecutivas desde agosto de 2015. 

 

 A análise desenvolvida ao longo deste trabalho visava identificar qual/quais 

variáveis possui/possuem maior influência sobre a demanda do setor aéreo. Após feita 

uma pré-seleção de variáveis macroeconômicas e outras do setor aéreo foi escolhido 

o modelo de Regressão Linear Múltipla para explicar o comportamento da demanda 

do setor aéreo em função destas variáveis.  

 

Antes de aplicar um modelo de Regressão Linear foram verificados os 

seguintes pressupostos:  

• Normalidade de resíduos 

• Multicolinearidade  

• Independência de resíduos 

• Homecedasticidade   

 

Para a verificação destes modelos foram utilizados o teste de Anderson-Darling 

para verificação de normalidade de resíduos; a estatística VIF (Variance Inflaction 

Factor) para checar a existência de multicolinearidade entre as variáveis presentes no 

modelo; o teste de White para verificar indícios de heterocedasticidade; o tesde de 

Durbin-Watson a fim de apurar a independencia dos resíduos gerados pelo modelo 

de regressão. Durante a análise dos pressupostos foi necessáio transformar as 

variáveis em log, feito isso todos os pressupostos foram atendidos  
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O resultado encontrado para o coeficiente de determinação R² foi de 53% um 

resultado aceitável, visto que o índice mede o quanto das variações da variável 

dependente é explicado pelas variáveis independentes do modelo. Dentre as variáveis 

presentes no modelo a de maior destaque foi a taxa de câmbio, representada pela 

cotação do dólar comercial. 

 

A variável apresentou uma relevância de 47% maior que a segunda mais 

importante, a taxa de desemprego. Com isso podemos concluir que dentre todas as 

variáveis estudadas e analisadas ao longo deste trabalho a taxa de câmbio mostrou-

se como principal fator para as variações sofridas pela demanda de voos do mercado 

doméstico brasileiro, ratificando sua importância para as companhias aéreas que 

operam no mercado brasileiro.  

 

Sugestão para outros trabalhos: 

  

Como sugestão para futuros trabalhos o modelo elaborado poderia ser aplicado 

em outros mercados domésticos de países emergentes como México, África do Sul e 

Rússia. O trabalho visaria mensurar o impacto das oscilações do dólar no setor aéreo 

desses países, como a parcela dos custos das companhias aéreas que são indexadas 

a moeda americana, o quanto a variação do dólar impacta a demanda em seus 

mercados domésticos, dentre outras análises. Após obtidos os resultados, poderiam 

ser levantadas e analisadas as potenciais causas para essas distorções, como por 

exemplo, questões fiscais de cada país e regulações do setor. O período de tempo 

estudado deve estar alinhado a um momento de recessão econômica vivenciado por 

cada um dos países a fim de se realizar um diagnóstico em relação ao setor aéreo. 

  

Como o modelo não apresentou um coeficiente de determinação, R², tão alto 

quanto o esperado, poderiam ser incluídas outras variáveis visando aumentar o índice. 
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As possíveis variáveis a serem acrescentadas poderiam ser a taxa de inflação 

representada pelo IPCA, salário mínimo, taxa de juros real, imposto sobre operações 

financeiras (IOF), além de outras sugeridas pela literatura.   
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APÊNDICE A - Tabela de Distribuição Qui-Quadrado 
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APÊNDICE B – Renda per capita Mensal (R$) 
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Anomes Renda Média (R$) Renda Média (log)

Jan/11 2.036,31R$               3,309

fev/11 2.037,12R$               3,309

mar/11 2.033,67R$               3,308

abr/11 2.042,22R$               3,310

mai/11 2.037,82R$               3,309

jun/11 2.061,28R$               3,314

jul/11 2.041,07R$               3,310

ago/11 2.050,04R$               3,312

set/11 2.047,76R$               3,311

out/11 2.058,59R$               3,314

nov/11 2.377,75R$               3,376

dez/11 2.846,21R$               3,454

Jan/12 2.127,24R$               3,328

fev/12 2.118,35R$               3,326

mar/12 2.085,63R$               3,319

abr/12 2.077,65R$               3,318

mai/12 2.109,38R$               3,324

jun/12 2.113,20R$               3,325

jul/12 2.144,19R$               3,331

ago/12 2.152,64R$               3,333

set/12 2.140,59R$               3,331

out/12 2.142,90R$               3,331

nov/12 2.419,06R$               3,384

dez/12 3.000,80R$               3,477

Jan/13 2.154,40R$               3,333

fev/13 2.159,13R$               3,334

mar/13 2.141,55R$               3,331

abr/13 2.153,57R$               3,333

mai/13 2.148,63R$               3,332

jun/13 2.138,01R$               3,330

jul/13 2.173,28R$               3,337

ago/13 2.186,81R$               3,340

set/13 2.191,05R$               3,341

out/13 2.210,95R$               3,345

nov/13 2.391,73R$               3,379

dez/13 2.880,88R$               3,460

Jan/14 2.221,25R$               3,347

fev/14 2.223,41R$               3,347

mar/14 2.202,63R$               3,343

abr/14 2.217,09R$               3,346

mai/14 2.166,51R$               3,336

jun/14 2.178,26R$               3,338

jul/14 2.203,59R$               3,343

ago/14 2.212,48R$               3,345

set/14 2.239,55R$               3,350

out/14 2.244,64R$               3,351

nov/14 2.596,81R$               3,414

dez/14 2.942,92R$               3,469

Jan/15 2.229,76R$               3,348

fev/15 2.185,87R$               3,340

mar/15 2.145,93R$               3,332

abr/15 2.127,96R$               3,328

mai/15 2.128,03R$               3,328

jun/15 2.111,77R$               3,325

jul/15 2.129,15R$               3,328

ago/15 2.122,68R$               3,327

set/15 2.097,66R$               3,322

out/15 2.125,53R$               3,327

nov/15 2.490,58R$               3,396

dez/15 2.771,46R$               3,443

Jan/16 2.080,02R$               3,318
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APÊNDICE C – Preço Médio QAV-1 (R$) 
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Anomes Querosene de Aviação Querosene de Aviação (LOG)

Jan/11 4,69R$                            0,672

fev/11 5,06R$                            0,704

mar/11 5,55R$                            0,744

abr/11 5,54R$                            0,744

mai/11 5,33R$                            0,727

jun/11 5,17R$                            0,714

jul/11 5,23R$                            0,719

ago/11 5,14R$                            0,711

set/11 5,52R$                            0,742

out/11 5,62R$                            0,750

nov/11 5,85R$                            0,767

dez/11 5,65R$                            0,752

Jan/12 5,91R$                            0,772

fev/12 5,90R$                            0,771

mar/12 6,25R$                            0,796

abr/12 6,41R$                            0,807

mai/12 6,31R$                            0,800

jun/12 5,88R$                            0,769

jul/12 6,27R$                            0,797

ago/12 6,85R$                            0,836

set/12 6,92R$                            0,840

out/12 6,75R$                            0,829

nov/12 6,55R$                            0,817

dez/12 6,53R$                            0,815

Jan/13 6,70R$                            0,826

fev/13 6,80R$                            0,832

mar/13 6,30R$                            0,800

abr/13 6,02R$                            0,779

mai/13 5,95R$                            0,775

jun/13 6,44R$                            0,809

jul/13 6,96R$                            0,843

ago/13 7,53R$                            0,877

set/13 7,11R$                            0,852

out/13 6,77R$                            0,831

nov/13 6,96R$                            0,843

dez/13 7,43R$                            0,871

Jan/14 7,44R$                            0,872

fev/14 7,57R$                            0,879

mar/14 7,19R$                            0,857

abr/14 6,90R$                            0,839

mai/14 6,82R$                            0,834

jun/14 6,89R$                            0,838

jul/14 6,71R$                            0,827

ago/14 6,89R$                            0,838

set/14 6,82R$                            0,834

out/14 6,45R$                            0,809

nov/14 6,28R$                            0,798

dez/14 5,09R$                            0,707

Jan/15 4,23R$                            0,626

fev/15 5,30R$                            0,725

mar/15 5,48R$                            0,739

abr/15 5,53R$                            0,743

mai/15 6,06R$                            0,782

jun/15 5,76R$                            0,760

jul/15 5,31R$                            0,725

ago/15 5,22R$                            0,718

set/15 6,01R$                            0,779

out/15 5,77R$                            0,761

nov/15 5,37R$                            0,730

dez/15 4,47R$                            0,650

Jan/16 4,03R$                            0,606
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APÊNDICE D – Cotação Mensal Dólar Comercial 
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Anomes Dólar (R$) Dólar (log)

Jan/11 1,67R$                      0,224

fev/11 1,67R$                      0,222

mar/11 1,66R$                      0,219

abr/11 1,58R$                      0,200

mai/11 1,61R$                      0,207

jun/11 1,59R$                      0,200

jul/11 1,56R$                      0,194

ago/11 1,59R$                      0,203

set/11 1,75R$                      0,242

out/11 1,77R$                      0,247

nov/11 1,79R$                      0,253

dez/11 1,84R$                      0,264

Jan/12 1,79R$                      0,252

fev/12 1,72R$                      0,235

mar/12 1,79R$                      0,253

abr/12 1,86R$                      0,268

mai/12 1,99R$                      0,298

jun/12 2,05R$                      0,312

jul/12 2,03R$                      0,307

ago/12 2,03R$                      0,307

set/12 2,03R$                      0,307

out/12 2,03R$                      0,307

nov/12 2,07R$                      0,316

dez/12 2,08R$                      0,317

Jan/13 2,03R$                      0,307

fev/13 1,97R$                      0,295

mar/13 1,98R$                      0,297

abr/13 2,00R$                      0,301

mai/13 2,04R$                      0,309

jun/13 2,17R$                      0,337

jul/13 2,25R$                      0,352

ago/13 2,35R$                      0,370

set/13 2,27R$                      0,355

out/13 2,19R$                      0,341

nov/13 2,30R$                      0,361

dez/13 2,35R$                      0,370

Jan/14 2,38R$                      0,377

fev/14 2,38R$                      0,377

mar/14 2,33R$                      0,367

abr/14 2,23R$                      0,349

mai/14 2,22R$                      0,346

jun/14 2,23R$                      0,349

jul/14 2,22R$                      0,347

ago/14 2,27R$                      0,355

set/14 2,33R$                      0,368

out/14 2,45R$                      0,389

nov/14 2,55R$                      0,407

dez/14 2,64R$                      0,422

Jan/15 2,64R$                      0,421

fev/15 2,82R$                      0,450

mar/15 3,14R$                      0,497

abr/15 3,04R$                      0,483

mai/15 3,06R$                      0,486

jun/15 3,11R$                      0,493

jul/15 3,22R$                      0,508

ago/15 3,51R$                      0,546

set/15 4,04R$                      0,607

out/15 3,88R$                      0,589

nov/15 3,78R$                      0,577

dez/15 3,87R$                      0,588

Jan/16 4,05R$                      0,608
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APÊNDICE E – Taxa de Desemprego Brasil 



72 
 
 

 
Anomes Desemprego (%) Desemprego (log)

Jan/11 0,06R$                      -1,222

fev/11 0,06R$                      -1,201

mar/11 0,06R$                      -1,194

abr/11 0,06R$                      -1,194

mai/11 0,06R$                      -1,201

jun/11 0,06R$                      -1,208

jul/11 0,06R$                      -1,222

ago/11 0,06R$                      -1,222

set/11 0,06R$                      -1,222

out/11 0,06R$                      -1,244

nov/11 0,05R$                      -1,284

dez/11 0,05R$                      -1,328

Jan/12 0,06R$                      -1,260

fev/12 0,06R$                      -1,244

mar/12 0,06R$                      -1,208

abr/12 0,06R$                      -1,222

mai/12 0,06R$                      -1,237

jun/12 0,06R$                      -1,229

jul/12 0,05R$                      -1,268

ago/12 0,05R$                      -1,276

set/12 0,05R$                      -1,268

out/12 0,05R$                      -1,276

nov/12 0,05R$                      -1,310

dez/12 0,05R$                      -1,337

Jan/13 0,06R$                      -1,260

fev/13 0,06R$                      -1,252

mar/13 0,06R$                      -1,244

abr/13 0,06R$                      -1,237

mai/13 0,06R$                      -1,237

jun/13 0,06R$                      -1,222

jul/13 0,06R$                      -1,252

ago/13 0,05R$                      -1,276

set/13 0,05R$                      -1,268

out/13 0,05R$                      -1,284

nov/13 0,05R$                      -1,337

dez/13 0,04R$                      -1,367

Jan/14 0,05R$                      -1,319

fev/14 0,05R$                      -1,292

mar/14 0,05R$                      -1,301

abr/14 0,05R$                      -1,319

mai/14 0,05R$                      -1,310

jun/14 0,05R$                      -1,319

jul/14 0,05R$                      -1,310

ago/14 0,05R$                      -1,301

set/14 0,05R$                      -1,319

out/14 0,05R$                      -1,337

nov/14 0,05R$                      -1,319

dez/14 0,04R$                      -1,367

Jan/15 0,05R$                      -1,276

fev/15 0,06R$                      -1,237

mar/15 0,06R$                      -1,215

abr/15 0,06R$                      -1,194

mai/15 0,07R$                      -1,174

jun/15 0,07R$                      -1,161

jul/15 0,08R$                      -1,125

ago/15 0,08R$                      -1,125

set/15 0,08R$                      -1,125

out/15 0,08R$                      -1,108

nov/15 0,08R$                      -1,125

dez/15 0,07R$                      -1,161

Jan/16 0,08R$                      -1,119
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APÊNDICE F – Passageiros pagantes por km transportado (RPK) 
Anomes RPK RPK (log)

Jan/11 7.618.766,22R$        6,882

fev/11 5.822.114,21R$        6,765

mar/11 6.663.132,56R$        6,824

abr/11 6.673.789,04R$        6,824

mai/11 6.329.341,66R$        6,801

jun/11 6.206.199,29R$        6,793

jul/11 7.645.686,00R$        6,883

ago/11 6.850.493,14R$        6,836

set/11 6.724.206,62R$        6,828

out/11 6.835.096,95R$        6,835

nov/11 6.641.549,42R$        6,822

dez/11 7.451.614,43R$        6,872

Jan/12 8.218.481,75R$        6,915

fev/12 6.598.282,61R$        6,819

mar/12 6.747.823,20R$        6,829

abr/12 7.008.546,25R$        6,846

mai/12 6.689.562,23R$        6,825

jun/12 6.905.390,93R$        6,839

jul/12 8.275.242,75R$        6,918

ago/12 7.313.839,51R$        6,864

set/12 7.239.240,19R$        6,860

out/12 7.293.508,37R$        6,863

nov/12 7.121.869,05R$        6,853

dez/12 7.635.549,00R$        6,883

Jan/13 8.158.906,59R$        6,912

fev/13 6.337.497,62R$        6,802

mar/13 6.830.505,03R$        6,834

abr/13 6.783.612,72R$        6,831

mai/13 7.046.306,42R$        6,848

jun/13 7.106.732,39R$        6,852

jul/13 8.192.596,40R$        6,913

ago/13 7.284.246,38R$        6,862

set/13 7.201.732,30R$        6,857

out/13 7.598.910,74R$        6,881

nov/13 7.449.857,40R$        6,872

dez/13 8.252.900,91R$        6,917

Jan/14 8.780.053,19R$        6,943

fev/14 7.044.267,57R$        6,848

mar/14 7.388.613,97R$        6,869

abr/14 7.332.523,03R$        6,865

mai/14 7.339.602,74R$        6,866

jun/14 7.137.264,11R$        6,854

jul/14 8.239.716,04R$        6,916

ago/14 7.725.481,86R$        6,888

set/14 7.431.100,87R$        6,871

out/14 8.091.870,43R$        6,908

nov/14 7.954.140,04R$        6,901

dez/14 8.867.941,05R$        6,948

Jan/15 9.579.995,82R$        6,981

fev/15 7.338.354,79R$        6,866

mar/15 7.613.081,89R$        6,882

abr/15 7.571.100,17R$        6,879

mai/15 7.432.601,35R$        6,871

jun/15 7.296.432,00R$        6,863

jul/15 8.955.845,14R$        6,952

ago/15 7.701.823,07R$        6,887

set/15 7.399.009,19R$        6,869

out/15 7.666.101,14R$        6,885

nov/15 7.354.202,36R$        6,867

dez/15 8.463.936,71R$        6,928

Jan/16 9.211.226,81R$        6,964
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APÊNDICE G – Produto Interno Bruto Mensal (PIB) 
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Anomes PIB (R$) PIB (log)

Jan/11 333.255,60R$           5,523

fev/11 334.982,00R$           5,525

mar/11 347.879,60R$           5,541

abr/11 349.049,30R$           5,543

mai/11 366.256,20R$           5,564

jun/11 370.951,20R$           5,569

jul/11 373.143,30R$           5,572

ago/11 376.769,30R$           5,576

set/11 361.724,60R$           5,558

out/11 378.491,00R$           5,578

nov/11 389.560,80R$           5,591

dez/11 391.595,10R$           5,593

Jan/12 367.215,40R$           5,565

fev/12 367.177,30R$           5,565

mar/12 392.996,50R$           5,594

abr/12 381.795,30R$           5,582

mai/12 400.281,30R$           5,602

jun/12 398.714,50R$           5,601

jul/12 414.617,40R$           5,618

ago/12 419.906,30R$           5,623

set/12 393.524,70R$           5,595

out/12 422.672,10R$           5,626

nov/12 423.816,40R$           5,627

dez/12 423.195,90R$           5,627

Jan/13 414.131,80R$           5,617

fev/13 398.645,40R$           5,601

mar/13 427.409,80R$           5,631

abr/13 438.856,80R$           5,642

mai/13 439.054,20R$           5,643

jun/13 442.857,00R$           5,646

jul/13 458.458,90R$           5,661

ago/13 452.862,20R$           5,656

set/13 438.766,70R$           5,642

out/13 466.166,00R$           5,669

nov/13 465.693,80R$           5,668

dez/13 473.552,50R$           5,675

Jan/14 455.935,00R$           5,659

fev/14 450.358,80R$           5,654

mar/14 462.159,80R$           5,665

abr/14 468.767,50R$           5,671

mai/14 473.347,10R$           5,675

jun/14 458.516,50R$           5,661

jul/14 481.994,00R$           5,683

ago/14 477.052,90R$           5,679

set/14 476.520,60R$           5,678

out/14 493.304,70R$           5,693

nov/14 489.484,40R$           5,690

dez/14 499.867,70R$           5,699

Jan/15 472.914,60R$           5,675

fev/15 460.157,90R$           5,663

mar/15 501.750,30R$           5,700

abr/15 486.682,60R$           5,687

mai/15 483.217,10R$           5,684

jun/15 486.624,70R$           5,687

jul/15 502.274,00R$           5,701

ago/15 492.517,20R$           5,692

set/15 486.588,50R$           5,687

out/15 509.257,30R$           5,707

nov/15 506.207,50R$           5,704

dez/15 516.162,10R$           5,713

Jan/16 483.220,40R$           5,684


