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RESUMO
O trabalho aborda o setor de administração aeroportuário brasileiro e questiona o
atual modelo de gestão adotado pelo Brasil, por meio pesquisa descritivoexploratória, baseada em estudos sobre os índices de produtividade e qualidade dos
principais aeroportos brasileiros administrados pela INFRAERO em relação à
aeroportos estrangeiros de mesmo porte. A análise de estudos antigos e mais
recentes, onde dados e fatos foram cruzados, como recurso metodológico levaram a
concluir que o sistema de administração aeroportuário brasileiro vigente é ineficiente
pois está distante das melhores práticas mundiais. Logo, aponta-se a privatização
dos aeroportos como a alternativa eficiente e coerente para suprir as necessidades e
demandas do setor. Pretende-se auxiliar no entendimento do contexto em que está
inserido o Brasil na atualidade, reforçando a ideia que os aeroportos podem ser
ferramentas adicionais de desenvolvimento socioeconômico para suas cidades, para
o país e também para o turismo. Espera-se que este estudo possa servir como fonte
de consulta, e auxiliar no processo de revitalização logística e comercial dos
aeroportos brasileiros, consolidando-os como centros geradores de negócios, e não
somente como meros terminais de embarque e desembarque.

PALAVRAS-CHAVE: Administração aeroportuária. Infraestrutura aeroportuária.
Brasil. Privatização aeroportuária. Aeroportos e Turismo.
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ABSTRACT
This report approaches the Brazilian airport management system and questions the
current business model adopted by the country through descriptive research based
on quality and productivity indexes of the Brazilian airports run by INFRAERO
comparing them with similar size international airports. The analysis of studies, both
historic and more recent, where data and facts were crossed, as a methodology tool,
leads to the conclusion that the current airport management system is inefficient,
because it is lagging from international standards. Therefore, privatization presents a
coherent and efficient alternative to meet the needs and demands on this sector. This
work intends to help in the understanding of Brazil’s current standing, reassuring the
idea that the airports can be tools of additional socio-economic development for its
cities, for the country and for the tourism as a whole. It is expected that this analysis
can be a source of consultation, and aid the logistic and commercial revitalization
process of the Brazilian airports consolidating them as business generating centers,
not merely boarding terminals.

KEYWORDS : Airport management. Airport infrastructure. Brazil. Airport
privatization. Airports and tourism.
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1. INTRODUÇÃO

O transporte, dentro da cadeia turística, é definido como “o meio de alcançar
o destino turístico e também o meio de mover-se no seu próprio destino”. (SANCHO,
2001). Entretanto, do ponto de vista macro, de acordo com Lockwood e Medlick
(2003): “[...] o transporte é o eixo não só do turismo, mas também da economia, e na
realidade, da sociedade.”
A invenção do avião, no começo do século XX serviu como propulsor para o
capitalismo, que na busca constante por novos mercados consumidores, pode ser
considerado um dos grandes “catalisadores” da globalização nos moldes modernos.
O transporte aéreo revolucionou as relações comercias e foi essencial para o
desenvolvimento das sociedades, pois solucionou as “barreiras” das grandes
distâncias (em muitos casos, continentais e oceânicas).
Obviamente, o turismo se beneficiou enormemente neste processo e
estendeu ainda mais suas fronteiras de atuação, como afirma Sancho (2001):

O avião e seus avanços tecnológicos permitiram aproximar fronteiras e
provocaram a expansão do turismo internacional, trazendo consigo novas e
revolucionárias formas de turismo. (SANCHO, 2001, p. 43).

Como qualquer outro segmento de seu setor, o aéreo é interdependente de
um terminal de embarque, por onde seus usuários têm acesso e podem usufruir dos
serviços disponíveis. Este espaço físico que recebe as aeronaves foi denominado
aeroporto, palavra formada da soma dos termos latinos aerus e portus, cujos
significados respectivamente são “ar” e “porta”. Numa aglutinação rápida de
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sentidos, pode-se dizer que os aeroportos seriam “portas do ar”: a ligação entre a
cidade (habitação) com o resto do mundo (ar = céu). Logo, o desenvolvimento e
crescimento do transporte aéreo estariam diretamente ligado à construção de
complexos aeroportuários, dotados de todas as condições primordiais de
infraestrutura e qualidade para a sua utilização pelos consumidores em potencial; e
também, à criação de rotas que permitiriam ligações com outras localidades,
estabelecendo

relações

de

intercâmbio

social,

econômico

e

cultural.

“O

desenvolvimento do sistema de viagens aéreas baseia-se fundamentalmente na
construção dos aeroportos e na criação de rotas que os unam.” (COLTMAN, 2001).
Desde 1959 até nossos dias, a demanda por este meio aumentou em uma
média de 5% ao ano (SANCHO, 2001 apud COLTMAN, 1989). De acordo com
estudos de competitividade do Ministério de Turismo do Brasil (2007):

[...]Segundo a Organização Mundial do Turismo - OMT 43% dos turistas em
viagens internacionais, no mundo, utilizam o transporte aéreo como meio de
ingressar no país de destino. Assim, o transporte aéreo é o segundo meio
de transporte mais importante no turismo mundial, perdendo apenas para o
transporte terrestre que responde por 49,3% do total. Nas Américas o
transporte aéreo tem um papel ainda mais relevante, sua participação
representa 53,1% do turismo internacional, superando inclusive o transporte
terrestre. (p.5)

Portanto, verifica-se a importância do setor aéreo na atualidade, o que
demonstra a necessidade de manter os aeroportos sempre em bom estado,
primando pela sua operacionalidade e qualidade. A partir desta preocupação e
devido à popularização das viagens que geram milhões de deslocamentos anuais
em cada uma de suas edificações, a maioria dos grandes aeroportos internacionais,
atualmente, são encarados e administrados dentro do conceito de “cidadeaeroportuária”. Palhares (2001) proporciona uma breve explicação do conceito:

Além dos quesitos de movimentação de pessoas e dimensões física, outros
fatores, tais como consumo de energia elétrica e água, produção de lixos e
esgotos e geração de impostos também apresentam valores absolutos
comparados a muitas cidades. (Cap. II, p.16)
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Este conceito também tem como sinônimo o termo “Aerotrópolis” que, de
acordo com o professor John Kasarda do Instituto Kenan da The University of North
Carolina, define o aeroporto que acaba por se tornar um atrativo urbanístico e
econômico para sua cidade. A denominação é advinda do termo “cidade-portuária”
(BADOUIN, 1999) em que é traçada uma analogia ao fato da maioria dos grandes
centros urbanos terem se originado às margens de rios ou mares, que tinham os
portos como principais fontes de contato exterior e de subsistência.
Palhares (2001) afirma ainda em sua tese “Aeroportos, Turismo e
Desenvolvimento Socioeconômico”:

[...]a diferença do que seja uma cidade-portuária e um simples porto.
Enquanto a primeira agrega valor às mercadorias que por ela circulam, e
justamente por isso requerem mão-de-obra capacitada intelectualmente, o
porto é mero meio de interface entre modos de transporte: (p.12).

Conclui-se que seria através deste novo enfoque que os aeroportos
brasileiros deveriam ser encarados como grandes complexos comerciais e de
atração social, que extrapolam os limites de “simples entreposto”.

A concepção dos terminais de passageiros que antes induzia à menor
permanência possível dos usuários em seu interior, busca atualmente reter
as pessoas (passageiros ou não) ao máximo, a partir de uma atmosfera
confortável obtida com arquitetura de alta qualidade, visando estimular o
consumo de bens e serviços nas suas dependências (VASCONCELOS,
2007, p.34)

Além disso, por meio desta nova visão, os aeroportos poderiam se tornar
novos hubs de transporte. Os hubs podem ser definidos como aeroportos que
concentram operações aéreas exercendo posição de difusão, desta maneira,
distribuindo voos para outros aeroportos secundários. Geralmente, estão situados
próximos a localidades de grande importância socioeconômica regional.
É por isso que a maior parte das grandes cidades do mundo, de uma forma
ou de outra, está localizada próxima a hubs de transportes e pela mesma
razão é que próximas a elas se instalam estes mesmos hubs. Assim, a
interseção de rotas e a consequente criação de um aeroporto, no caso em
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este for possível, tenderá a ser um fator diferencial para a localização e
desenvolvimento de uma cidade. (PALHARES, 2001, Cap. II, p.11)

Entretanto, de nada adiantaria essa nova postura se suas estruturas não
forem conservadas e renovadas constantemente. É necessário garantir a otimização
dos ativos aeroportuários (estruturas) e do potencial comercial dos aeroportos,
utilizando indicadores tais como participação das receitas comerciais (nãoaeronáuticas), eficiência das operações, e também, por obras de expansão, quando
necessárias.
O atual modelo de gestão aeroportuário brasileiro, centralizado e estatal,
mostra-se pouco eficiente. Além da “habitual” morosidade no debate de questões
práticas, outros pontos podem ser averiguados: baixas produtividade e qualificação
dos recursos humanos; pouca percepção dos usuários dos aeroportos em relação
ao retorno de investimentos em contrapartida às tarifas aeroportuárias pagas;
denúncias rotineiras de corrupção e superfaturamento de obras; entre outros que
acabam por dar crédito a afirmativa inicial do parágrafo.
Adiciona-se ao quadro o fato de, comumente, os projetos estratégicos dos
governos das áreas de influência (cidades, regiões, estados, etc.) não estarem
alinhados aos posicionamentos da esfera federal. E quem melhor para entender de
as necessidades regionais do que os próprios gestores locais? O fato da maioria das
decisões da INFRAERO serem tomadas à âmbito nacional, pode ocasionar atrasos
(em grande parte, “fruto” da burocracia característica do poder público brasileiro) e
muitas vezes, dissonância de objetivos com cada localidade. Portanto, tornar-se-ia
difícil trabalhar em conjunto e padronizar ações. “É preciso que haja uma
individualização de suas administrações.” (PALHARES, 2001).
Ao vislumbrar-se o futuro, e levando-se em conta as características do setor
aéreo atual, a capacidade do sistema aeroportuário brasileiro vigente pode ser
colocada em dúvida. As estimativas de crescimento para o Brasil, apresentadas no
relatório consolidado da consultoria McKinsey&Company (2010), são de aumento na
demanda de passageiros de transporte aéreo em até 2,4 vezes em relação à
capacidade atual, para os próximos 20 anos. É esperado que haja um “salto” dos
atuais 130 milhões de passageiros anuais para 310 milhões de pessoas viajando em
2030: o que equivale à capacidade de nove aeroportos de Guarulhos (o maior hub
brasileiro na atualidade). No andamento dos investimentos e políticas atuais, tais
projeções devem ser encaradas com preocupação. As possíveis consequências
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negativas para a economia, sociedade e Turismo seriam amplas e de longo prazo,
caso o Brasil não consiga corresponder às expectativas. “Limitar a capacidade
significa não somente deixar passageiros desatendidos, com reflexos adversos na
economia, mas regredir em muitas das conquistas recentes do setor” (MCKINSEY,
2010).
Nesse contexto, a questão-problema que guia o estudo consiste em: a
cessão dos aeroportos brasileiros à iniciativa privada poderá estimular o
desenvolvimento operacional e qualitativo dos ativos aeroportuários e incentivar o
desenvolvimento socioeconômico regional, bem como o turismo em suas áreas de
influência? Em busca de subsídios que permitam obter resposta para tal questão
foram determinados os seguintes objetivos geral e específicos, respectivamente:
analisar a possibilidade de adoção do modelo privatizatório nos aeroportos do Brasil,
por meio da conceituação e apresentação de outros modelos de participação privada
mundiais; identificar se o debate nacional vigente sobre o andamento dos processos
permitiriam a previsão de uma possível adoção do modelo de privatização
aeroportuário pelo Estado brasileiro e se isto impactaria a operacionalidade e
qualidade dos aeroportos, bem como para o Turismo das regiões que os abrigam.
Para

isso

foi

realizada

uma

pesquisa

descritivo-exploratória,

com

levantamento bibliográfico e documental, cruzando-se dados e fatos de estudos
recentes (MCKINSEY, 2010) e mais antigos (PALHARES, 2001), entre outros para a
análise mais fidedigna do contexto do sistema aeroportuário brasileiro.
O estudo tem relevância acadêmica tendo em vista que pretende apresentar
ao leitor, o principal modelo de gestão aeroportuária adotado no Brasil e alguns
casos de administração de aeroportos em outras partes do mundo, assim como as
relações simbióticas com suas regiões de influência. Por meio da comparação entre
os modelos, pretende-se auxiliar no entendimento do contexto em que está inserido
o Brasil na atualidade, reforçando a ideia que os aeroportos podem ser ferramentas
adicionais de desenvolvimento socioeconômico para suas cidades, para o país e
também para o turismo.
O presente trabalho estrutura-se em seis capítulos. O primeiro contém a
Introdução; o segundo capítulo trata da conceituação contemporânea de
privatização e modelos de administração aeroportuária vigentes pelo mundo. O
terceiro

capítulo aborda

as particularidades do modelo

de

administração

aeroportuário atual dos principais aeroportos brasileiros, onde o quarto capítulo,

18
analisa a eficiência deste modelo adotado. O quinto capítulo foca nos possíveis
impactos da adoção do modelo privatizatório pelo Estado brasileiro, traçando
paralelos com casos de quatro países estrangeiros que já adotaram práticas
similares. O sexto e último capítulo é composto pela Conclusão.
Portanto, os aeroportos são ferramentas adicionais de desenvolvimento social,
econômico, e até cultural, para as cidades atendidas, para o país e também para o
fenômeno do Turismo. Com isto, a administração desses complexos deve ser
encarada com extrema importância e zelo para garantir o sucesso de todo processo
socioeconômico envolvido.
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2. MODELOS DE GESTÃO AEROPORTUÁRIA

Atualmente, de acordo com as realidades e particularidades de cada nação,
diversos são os modelos de administração dos aeroportos utilizados. Entretanto,
todos sempre primam por garantir o prosseguimento de iniciativas e atitudes que
tornem o setor aéreo mais eficiente, de forma a permitir um aumento qualitativo dos
serviços e por consequência, beneficiar os usuários de seus espaços físicos. Este
capítulo focará na tipologia de cada modelo de gestão dos aeroportos, de modo a
possibilitar a compreensão da realidade contemporânea da gestão aeroportuária
mundial.

2.1. Contexto Histórico e Conceito da Privatização no Setor Aeroportuário

Os processos de cessão à iniciativa privada de serviços ou atividades de
interesse público ganharam destaque recentemente, mas trata-se de uma “inovação
antiga”. Na França, desde o século XVII, a monarquia já concedia a empresários
especializados o dever da construção de estradas, pontes e canais de água. Em
1777, o governo francês foi pioneiro ao conceder uma licença de 15 anos para a
empresa privada Perrier Brothers na distribuição de água para alguns bairros de
Paris. No setor elétrico, grande parte das primeiras empresas que instalaram as
primeiras estruturas e difundiram as facilidades da eletricidade às grandes massas
também eram privadas. Diversos outros setores também foram contemplados, tais
como os de infraestrutura, gás e transportes. Em 1850, 14 era o número de
distribuidoras privadas de gás que operavam na região metropolitana de Londres.
Nos países da América Latina, em destaque na Argentina, Brasil, México e Uruguai,
empreendedores americanos, franceses e ingleses foram contratados para fornecer
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tecnologia ou construir as estradas e ferrovias nacionais nos primórdios do século
XX.
Na sociedade contemporânea, os recursos financeiros estão cada vez mais
“desmaterializados”, intensificando o poder do setor terciário na economia. A
tendência atual é a de que o capital concentre-se cada vez mais no setor de
serviços, o que sinaliza a necessidade da busca pela qualidade de modo a
acompanhar as constantes demandas sociais. Os Estados nacionais, em sua grande
maioria, não acompanham mais as supracitadas demandas de sua população, o que
os leva a buscar investimentos e parceiros externos para atender suas
necessidades. De acordo com Advani e Borins (2001), esta tendência é denominada
“Nova Administração Pública” (New Public Management) e consiste na busca pela
alta qualidade e por melhoria de desempenho dos serviços oferecidos pelo Poder
Público, e em muitos casos, recompensando os gestores quando metas préestabelecidas são atingidas. Quando o objetivo inicial não é alcançado através das
autarquias públicas, as atividades são concedidas às organizações nãogovernamentais ou à iniciativa privada, cuja orientação para as necessidades do
consumidor é mais facilmente constatada. Borins (1995) define que esta tendência é
formada por cinco princípios básicos:
•

Prover serviços de alta qualidade que sejam valorizados pelos cidadãos;

•

Advogar autonomia gerencial de forma crescente, de forma a reduzir o
controle central;

•

Solicitar, medir e recompensar tanto performances organizacionais como
individuais (nos casos de alcance de metas);

•

Proporcionar os recursos humanos e tecnológicos que porventura os
gestores venham a necessitar, de modo a auxiliá-los no alcance de suas
metas;

•

Manter a receptividade para a competição e a mente aberta a respeito de
quais atribuições devem ser realizadas pelos servidores públicos, em
oposição àquelas do setor privado e organizações não-governamentais.
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Neste contexto, as parcerias público-privadas tornaram-se uma “ferramenta”
importante para o desenvolvimento de novas e antigas atividades comuns e
cotidianas.
Pode-se dizer que é consenso entre especialistas que a participação da
iniciativa privada em alguns serviços, estruturas e administrações de ordem pública
resulta em inúmeras vantagens para o consumidor final – o cidadão nacional. De
acordo com Menen e Dromi (1998) apud Pinto (2007) privatizar é também
desburocratizar. "Desburocratizar é lograr que a comunidade empresarial gere os
projetos de obras públicas, analise sua rentabilidade, decida a inversão de capitais
de risco”.
O princípio do natural owner define como “dono natural” o indivíduo, a
entidade ou a organização que possa disponibilizar determinado “produto”, com o
menor número de danos possíveis (ao ambiente), maior sinergias entre os
envolvidos, menor custo e com maior eficiência. O dono natural seria então, aquele
que conta com maior especialidade em determinada área, sendo a “parte” que mais
contribui na cadeia de valor do “produto”.
Neste sentido, pode-se afirmar que, como defendem os especialistas, o setor
privado conta com diversos fatores favoráveis em relação às empresas ou órgãos
governamentais. Dentre eles:
• Maior facilidade na prospecção de crédito e obtenção de capital para seus
investimentos;
• Em geral, as empresas privadas não estão sujeitas às mesmas restrições
legais que as públicas, o que pode ampliar seu campo de atuação e foco de
projeto;
• Em média, existe maior agilidade no planejamento e na tomada de ações,
principalmente nas que envolvem construções e reformas estruturais;
• Maior eficiência de serviços, pois há maior facilidade de avaliar o
desempenho de seus colaboradores de modo a alinhar suas funções com os
objetivos gerais da empresa. Em visão simplista, relembra-se que
funcionários privados podem ser demitidos de seus cargos caso não
cumpram metas. Funcionários de ordem pública, por terem sido submetidos
a processo de avaliação através de concurso ou outra forma de seleção, só
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podem ser desligados da empresa se cometerem faltas graves ou
abandonarem seus cargos;

Entretanto, a importância do poder público não deve ser relegada, valendo-se
do papel do Estado como propulsor de desenvolvimento social, econômico e
ambiental. “Os investimentos públicos, para serem eficientes, devem ser alocados
em setores que geram externalidades positivas, e devem ser complementados pelos
investimentos privados em vez de competir com eles.” (CÂNDIDO JUNIOR, 2001).
Os aeroportos, por terem um papel-chave no desenvolvimento de regiões e pelo
dinamismo do setor de aviação, no qual estão inseridos, não poderiam se isentar
dos benefícios ocasionados pela participação privada na economia. Segundo
Vasconcelos (2007) apud Teixeira e Amorim (2005):

[...]a apresentação de um aeroporto é de grande importância para uma
cidade ou país, o que explica a criação de grandiosos edifícios que se
tornam marcos, cuja administração unicamente pelo governo torna-se
inviável. Em decorrência disso, de entidades administradas unicamente pelo
Estado, adquirem estrutura de empresa privada ou de economia mista, o
que afeta diretamente a sua imagem, a definição de suas atividades e o seu
planejamento. (p.39)

No setor aéreo, o marco inicial do processo privatizatório pode ser situado
quando o controle tarifário doméstico1 foi desregulamentado nos EUA, no ano de
1978. A partir de então, foram observadas grandes mudanças no mercado de
aviação que afetaram profundamente sua concepção e iniciaram um processo de
popularização das viagens de avião ao redor do globo.
Em 1987, quando o então governo da Inglaterra, comandado por Margaret
Thatcher, concedeu o controle dos principais aeroportos de Londres, entre eles, o
Heathrow London Airport (Aeroporto Internacional de Londres-Heathrow), um dos
maiores2 do mundo, para a iniciativa privada, deu-se o “pontapé inicial” para um
novo modelo de gestão dos complexos aeroportuários. A British Airport Authority
1

O governo americano não mais controlaria os valores das tarifas e serviços prestados pelas
companhias aéreas, deixando o mercado regular-se por si só. O intuito inicial era o de aumentar a
concorrência entre as transportadoras, por meio da baixa nos preços e aumento da qualidade de
serviços.
2
Terceiro lugar no ranking mundial de passageiros, tendo recebido 67.056.379 passageiros em 2008
(Airport International Council – ACI, 2010)
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(BAA), que administra atualmente seis aeroportos na Grã-Bretanha, é considerada
um modelo de “boas práticas” pelo estudiosos de gestão aeroportuária
contemporâneos.
Devido ao sucesso gerencial dessa iniciativa inglesa (abordado mais
detalhadamente no item 5.3.4), um efeito “em cadeia” foi observado, posteriormente,
em vários aeroportos de outros países que optaram por adotar modelos similares no
intuito de desenvolver seus mercados, recuperar estruturas, capitalizar recursos e
priorizar a qualidade nos serviços prestados.
Nos dias de hoje, dependendo da realidade de cada nação, diversos são os
modelos adotados na gestão e administração de aeroportos internacionais, já que
devido à nova abordagem, estes passaram a ser encarados como “centros de
negócios”, e não mais como “meros terminais de troca de modos de transporte”
(DOGANIS, 1998). Palhares (2001) explica a nova concepção, afirmando:
[...]em função de suas grandes e modernas estruturas arquitetônicas, a
disponibilidade de múltiplos serviços e diversidade de comércio, muitos
aeroportos pelo mundo tornaram-se muito mais do que locais de pouso e
decolagem de aeronaves, de embarque e desembarque de cargas e
passageiros. Com isso, os terminais puderam expandir seus mercados
consumidores dos tradicionais clientes (passageiros, empresas aéreas,
agentes de carga e aviação em geral – táxi aéreo e aeronaves privadas)
para outros clientes potenciais, tais como: moradores próximos ao
aeroporto, empregados das empresas aéreas e da administração do
aeroporto, visitantes e os acompanhantes dos passageiros, comerciantes e
indústrias da região etc. (p.28)

Os benefícios advindos desse novo “negócio” foram expressivos em muitos
dos aeroportos que optaram por esta prática, o que atentou aos Estados para a
aplicação dos modelos em seus ativos aeroportuários. Para tal, a necessidade de
melhorias na eficiência dos aeroportos tornou-se algo essencial a ser buscado, não
só do ponto de vista operacional como também no que tange a qualidade de
serviços, como é corroborado por Palhares (2001):

Quando uma administração aeroportuária sabe otimizar todo o potencial do
seu aeroporto, esta passa não só a aumentar suas receitas, mas também a
contribuir para que o aeroporto possa trazer desenvolvimento
socioeconômico para sua região de entorno. Isso porque não só
disponibiliza uma série de atividades econômicas do interesse da sociedade
como um todo – quer seja para passageiro com tempo livre no terminal,
quer seja para as pessoas que vão fazer compras no aeroporto -, mas
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também contribui com a geração de novos empregos, receitas e impostos.
Assim, a administração de um aeroporto deve, e muito, ser do interesse da
sua área de influência, uma vez que quem o administra poderá ou não estar
colaborando para o desenvolvimento da região. (p.28 e 29)

Portanto, ao optar pela participação da iniciativa privada na administração de
seus aeroportos, os governos devem ter ciência de todas as categorias de impactos
que a implantação e ampliação de um aeroporto geram, assim como, do tipo de
modelo que melhor convenha às realidades da localidade aonde o padrão escolhido
será aplicado.

2.2. Modelos de Administração Aeroportuários

Segundo Ohri (2008), existem oito tipos de parcerias público-privadas (PPP)
que são utilizados nos modelos de administração aeroportuária, na grande maioria
dos casos. Estes tipos de parcerias são agrupados em três categorias, diferenciadas
entre si pelo grau de participação e investimento das empresas contratantes.
A Figura 1, a seguir, apresenta os tipos de parcerias em ordem crescente,
onde o nível de ascendência está diretamente relacionado ao grau de participação
privada; e as cores definem as categorias em que cada tipo está inserido: branco
(primeira categoria); cinza claro (segunda categoria) e cinza escuro (terceira
categoria).
A primeira categoria é diretamente relacionada às contratações e suportes
específicos e esporádicos, em que as empresas contratadas não seriam as
responsáveis diretas pelo fornecimento dos serviços aos usuários. Geralmente, esta
categoria de PPP tende a um prazo de duração pequeno e de menor envolvimento
da parte da contratante. Exemplifica-se tais casos como a manipulação de
bagagens; transporte em solo de itens diversos, cargas e bagagens; limpeza em
geral; concessão de espaços dentro de suas estruturas para fins comerciais, etc.
Esta categoria se subdivide em quatro tipos de modelos, apresentados
respectivamente de maneira crescente no grau de participação: contratos de
fornecimento e reformas; contratos de assistência técnica; subcontratações para
serviços específicos; e contratos de administração de atividades específicas em
caráter temporário. Devido às características de participação indireta, a primeira
categoria é mais amplamente difundida entre os aeroportos mundiais, mesmo
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naqueles de gestão exclusivamente pública, pois não interfere nas diretrizes de
administração do complexo.
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Praticamente todos os aeroportos administrados pela INFRAERO contam
com a primeira categoria de PPP. No caso do Aeroporto Internacional do Rio de
Janeiro (AIRJ), por exemplo, é possível exemplificá-los pelas empresas multitarefa
Swissport3 e SATA4, empreiteiras que dão suporte em obras e empresas de
assistência tecnológica.
A segunda categoria difere-se da primeira quando existe envolvimento de
mecanismos que relacionam o desempenho da atividade gerida com compensações
à empresa. Basicamente, ao contratante privado é concedida (alugada) a
infraestrutura5 existente para desenvolvimento de seu “negócio”, sendo este
obrigado a pagar taxas por sua utilização; ou ainda, a construção de novas
estruturas. As compensações citadas podem ser dadas pela isenção das taxas de
utilização ou por isenções fiscais quando o contratante investe no ativo (estrutura)
aeroportuário. Além disto, o prazo da concessão é por tempo determinado, em que
todos os direitos de posse retornam ao Estado (ou municipalidade) no final do
período. Pode ou não haver renovação das concessões, o que permite a entrada de
novos operadores aeroportuários, caso o desempenho do operador anterior não
tenha sido considerado satisfatório). Em alguns países, observa-se ainda, a
participação acionária dos governos nestes operadores.
Esta categoria se subdivide em dois modelos: O Leasing (ou affermage) em
que à contratante é cedida a infraestrutura (terminal ou aeroporto), cuja
responsabilidade é de garantir as operações, manutenção e reformas (se
necessárias) da estrutura existente, assim como prezar pela qualidade dos serviços
disponibilizados. Dado curioso é que neste modelo, podem existir situações nas
quais as empresas formadas para a administração do ativo são de capital aberto e
sem fins lucrativos, exemplo dos operadores dos aeroportos do Canadá. O outro
modelo é definido pela sigla BOT6 (ou Stricto Sensu), no qual o contratante é
responsável pela construção de novas estruturas (terminais ou aeroportos) e
posterior operação, administração e qualidade de seu espaço por um período de

3

Empresa de handling, criada na década de 50 do século XX, na Suíça. Em 2006, a Swissport
prestou serviços a mais de 70 milhões de passageiros, operando em mais de 180 aeroportos,
espalhados por 42 países.
4
Segundo informações de seu website (www.sata.com.br), a SATA é a maior empresa em ground
handling no Brasil e líder em toda a América Latina.
5
Essa “infraestrutura” pode ser desde a gestão completa, ou a de partes de um aeroporto (como
terminais).
6
build-operate-transfer
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tempo determinado7. Este último modelo é comumente associado ao termo
Greenfield airports, que se refere aos aeroportos inteiramente novos, construídos
pelo setor privado. A maioria dos governos pesquisados que adotaram práticas de
PPP na gestão de seus aeroportos, escolheram esta categoria devido ao fato dos
ativos aeroportuários permanecerem sob suas propriedades. Dentre os aeroportos
que adotaram os modelos da segunda categoria, podem-se citar:
• A construção e operação8 do terceiro e mais novo terminal do Aeroporto
Internacional de Toronto (Toronto Pearson International Airport), no Canadá,
sob o modelo de BOT.
• Alguns aeroportos mexicanos, tais como os das cidades de Cancun, Cozumel
e Mérida, localidades extremamente turísticas; e o Terminal 1 do Aeroporto
Internacional da Cidade do México, situado na capital mexicana, que desde
1997 conta com participação privada em sua administração.
• Os três maiores aeroportos da Nova Zelândia, nas cidades de Auckland,
Wellington e Christchurch, que completaram o processo de cessão a
parceiros privados em 1998.
• 38 aeroportos argentinos, entre eles, o Aeroporto Internacional de Ezeiza, em
Buenos Aires, que no final da década de 1990, foram cedidos ao controle de
diversos consórcios empresariais, segundo estudo da ICAO (2007).
• Os aeroportos internacionais Rajiv Gandhi, em Hydebarad, e Bengaluru, em
Bangalore, na Índia. Totalmente construídos em parceria com consórcios
privados, ambos foram inaugurados em 2008, tendo o primeiro recebido mais
de 1 milhão de passageiros nos primeiros 50 dias de operação, de acordo
com o relatório Airports Opportunities in India do Ministério de Comércio &
Investimento do Reino Unido.
•

A maioria dos aeroportos australianos que foram cedidos pelo prazo de 50
anos, com possibilidade de renovação por mais 49 anos; das cidades de
Brisbane, Melbourne e Perth, em Julho de 1997. Adelaide, Alice Springs,
Canberra, Coolangatta, Darwin, Hobart, Launceston e Townsville, em Junho
de 1998. E os aeroportos de Sydney e região que completaram seus
processos de privatização em 2002.

7
8

Geralmente, pelo tempo necessário para o retorno de investimentos ao contratante.
Até 1996, quando a concessão privada foi finalizada.
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A terceira categoria é praticamente idêntica a anterior, preliminarmente
diferindo-se pelo fato de não envolver transferência de posse depois de determinado
período de tempo. As empresas administradoras dos aeroportos, neste caso,
adquirem uma “licença” (assim como qualquer estabelecimento comercial) de
funcionamento de prazo indeterminado.
Seus dois modelos são: BOO9, nas quais as atribuições da contratante são
idênticas às do modelo BOT, porém sem existir a obrigatoriedade do retorno dos
ativos ao poder público; e a “Alienação licenciada”10, onde é transferida ao setor
privado a propriedade do aeroporto já existente, assim como todas as suas
responsabilidades (como no caso do Leasing) em prestação de serviços aos
usuários, manutenção e reformas. Poucos foram os países a adotarem esta
categoria, destacando-se Cingapura, Índia e principalmente, o Reino Unido. A
seguir, alguns exemplos de aeroportos que operam nos modelos mencionados:
• O aeroporto Internacional de Changi, em Cingapura, privatizado em Julho de
2009 e considerado o sexto aeroporto internacional mais movimentado do
mundo, com média de 37 milhões de passageiros por ano. De acordo com
seu website (www.changiairport.com) é também uma das maiores áreas
comerciais de todo o país.
• Os aeroportos indianos de Cochin, na cidade de Kerala, e Mohali, na cidade
de Chandigarh, sob o modelo de BOO.
• 6 aeroportos britânicos, entre eles, o Aeroporto Internacional de LondresHeathrow, e o Aeroporto Internacional de Nápoles, na Itália, todos controlados
pela BAA, sob o modelo de alienação licenciada.

Atenta-se ao fato que em todas as categorias apresentadas e exemplos
expostos, o governo permanece com as responsabilidades reguladoras de
segurança nacional, controle fiscal e aduaneiro, bem como de alfândega e controle
de entradas e saídas de indivíduos, sem o envolvimento do setor privado. Em todos
os modelos citados, os Estados nacionais (através de suas esferas competentes)
passam a exercer a função de fiscalizador, de forma a garantir o cumprimento e
9

build-own-operate
Livre tradução. Originalmente o termo é Divestiture by license.

10
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bem-estar das atividades de caráter público. No advento dos contratantes não
cumprirem as atribuições e metas estabelecidas em contrato, é dever do poder
público revogar as licenças e tomar posse dos ativos. Guislain e Kerf (1995) afirmam
que os serviços, nesses casos, são oferecidos sob termos e condições específicos
através

de

um

contrato

ou

licença.

O

setor

privado

toma

posse

das

responsabilidades operacionais e ao menos, uma parte do risco comercial no
fornecimento do serviço. Logo, o concessionário (ou empresa contratante) se torna
responsável por atingir resultados específicos no fornecimento deste serviço, e lhe é
dada alguma liberdade para escolher os meios de alcance dos resultados prédeterminados.
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3. MODELO DE GESTÃO AEROPORTUÁRIO BRASILEIRO

O modelo de administração da infraestrutura aeroportuária brasileira é
pautado na centralização e controle de uma única empresa pública, que atualmente
não corresponde com as necessidades e expectativas do setor aéreo moderno. O
capítulo III esmiuçará as particularidades da INFRAERO, permitindo que o leitor
identifique as características da estatal.

3.1. Estrutura e Situação Atual do Sistema Aeroportuário Brasileiro

De acordo com o Ministério do Turismo do Brasil (2007), “o transporte aéreo é
um dos elementos chave para o desenvolvimento do turismo nacional”. No país, que
conta no total com mais de 4.000 aeródromos, a Empresa Brasileira de
Infraestrutura Aeroportuária (INFRAERO) controla atualmente 67 aeroportos, 69
grupamentos de navegação aérea, 51 unidades técnicas de aeronavegação e 34
terminais de logística de carga. Está presente em todos os Estados federativos do
Brasil, reunindo aproximadamente 28.000 colaboradores, entre concursados e
terceirizados.

Segundo

as

informações

colhidas

de

seu

website

(www.infraero.gov.br) sua atuação equivale à concentração 97% de todo o
transporte aéreo regular e 99% do transporte aéreo de carga no país, com 2 milhões
de pousos e decolagens de aeronaves nacionais e estrangeiras anualmente,
transportando 113 milhões de passageiros, em média por ano.
Dos demais aeródromos11 públicos brasileiros, 345 são administrados por
governos estaduais ou municipais, 306 pelas forças militares, e o restante é

11

A diferença entre aeroportos e aeródromos é definida pelo fato que o primeiro conta com
instalações para embarque e desembarque de passageiros (terminais), enquanto o segundo, não.
Basicamente, todo aeroporto é um aeródromo, mas nem todo aeródromo é um aeroporto.
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constituído de pequenos aeródromos de uso privado.

Apesar de existirem 14

aeródromos autorizados ou concedidos, seus resultados não são considerados
devido ao caráter irrisório da representatividade de tais complexos no contexto geral.
A figura 2a sintetiza as informações apresentadas.

A INFRAERO, foi criada como empresa pública pela Lei No. 5.862 de 12 de
Dezembro de 1972 com o intuito de administrar os complexos aeroportuários
brasileiros e suas áreas adjacentes. Segundo Palhares (2001) seu “nascimento”
decorreu da precedente criação da ARSA12 que administrava o AIRJ, outros
aeroportos fluminenses e dois outros estados vizinhos ao Estado do Rio de Janeiro;
logo depois, tornando-se subsidiária da INFRAERO. Atualmente, sua sede localizase em Brasília, no Distrito Federal, onde o gerenciamento dos aeroportos é
12

Aeroportos do Rio de Janeiro S.A.
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subdividido em nove superitendências regionais. A figura 2b permite a visualização
das divisões da INFRAERO.

A unificação do controle dos aeroportos brasileiros foi benéfica nos primórdios
da formação do sistema de infraestrutura nacional para incentivar a integração
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nacional e facilitar a locomoção interna, porém atualmente esta prática é tida como
prejudicial às particularidades de cada complexo aeroportuário: a administração
distanciada não compartilha do mesmo know-how de uma administração local.
Palhares (2001, p.), afirma que “[...] sua estrutura rígida e centralizada na sede em
Brasília não permite que os aeroportos, quer dentro dos CN [Centros de
Negócios]13·, quer individualmente, estabeleçam políticas de preços próprias, tais
como tarifas de pouso, permanência, passageiros etc.”.

Essa distância com as

realidades locais também pode se refletir na falta de integração junto aos projetos
urbanos das localidades em que os aeroportos estão situados, e na grande maioria
dos casos, nos projetos que tangem a acessibilidade: “peça-chave” para a utilização
do complexo aeroportuário. Segundo Vasconcelos (2007), “quando há eficiência
nesses acessos, algumas atividades ligadas indiretamente ao aeroporto passam a
se instalar a distâncias de até 20 km do terminal aéreo”; o que o leva a concluir que:

Esse fenômeno cria um cluster em função da existência do aeroporto,
levando a maiores distâncias a sua influência econômica e obrigando o
redimensionamento do planejamento regional, considerando os novos
limites da hinterlândia aeroportuária. (p.50)

Nos últimos anos, constatou-se que o ritmo de crescimento da aviação civil no
Brasil não está sendo acompanhado pela infraestrutura aeroportuária, dado que em
2009, de acordo com informações do relatório McKinsey, 13 dos 20 principais
aeroportos brasileiros apresentavam “gargalos”14, gerando redução nos níveis de
serviços prestados aos usuários. O modelo de gerenciamento centralizado da
INFRAERO, detendo praticamente o monopólio do setor no país apresenta
problemas de funcionalidade e organização, em muitos casos justificados pelas suas
características de gestão.

3.2. Competitividade Tarifária do Sistema Aeroportuário Nacional em Relação ao
Contexto Internacional
13

Denominação dada aos escritórios regionais de controle da INFRAERO, que dividem o Brasil em 7
CN.
14
Gargalo não é necessariamente sinônimo de saturação. Consiste na indicação que alguns
componentes dos aeroportos operam abaixo do planejamento.
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Outro ponto a ser analisado diz respeito ao valor das tarifas dos aeroportos
brasileiros. Os valores das taxas aeroportuárias brasileiras cobradas aos
passageiros podem ser considerados elevados, se for levado em conta o retorno de
serviços e estrutura disponibilizados atualmente: os reinvestimentos não são
percebidos pelos usuários devido ao sistema de “subsídio-cruzado” vigente no
modelo de gestão da INFRAERO, em que os recursos dos aeroportos lucrativos
compensam os dos não-lucrativos. Segundo Palhares (2001), ao todo, menos de 10
dos 67 aeroportos administrados pela estatal são superavitários.

Isso acaba por criar um duplo empecilho para o desenvolvimento desses
aeroportos individualmente: enquanto os primeiros não vêem o resultado de
seu trabalho reinvestido no próprio terminal, os outros terminam por não se
sentirem estimulados a mudar seu quadro deficitário, uma vez que recursos
lhes são repassados pela administração central. (p.38).

Quanto às tarifas aeronáuticas e de navegação aérea cobradas aos
operadores aéreos de seus terminais, alguns autores divergem sobre a questão se
os valores cobrados nos aeroportos controlados pela INFRAERO estão acima ou
não da média mundial. Lopes (2008), em seu estudo “AIRPORT PERFORMANCE &
BENCHMARKING: UM EXPERIMENTO BRASILEIRO”, afirma:

Já em relação às tarifas [aeronáuticas], foi feita uma comparação simples
entre a cobrança de um pouso internacional de aeronave tipo Boeing 747700 no Brasil com valores extremos por região e a posição no ranking de
cobrança (número de aeroportos da região com a tarifa menor que a
brasileira). Para efeito de cálculo considerou-se o peso máximo de
15
decolagem igual a 396,9 toneladas – valor adotado em ATRS (2007), que
implica uma tarifa, nos aeroportos de Guarulhos e Galeão, já incluído o
ATAERO, de U$ 3.369,67. A comparação que está na tabela 1 abaixo,
sugere que a tarifa cobrada nos principais aeroportos internacionais do
Brasil pode estar acima da média mundial. (p. 301).

A seguir é apresentada a Tabela 1, com os dados mencionados na citação
anterior:

15

Air Transport Research Society (Sociedade de Pesquisa do Transporte Aéreo).
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Tabela 1: Comparativo de tarifas de pouso: B747-700 (Guarulhos/Galeão = 3.369,67)
Região
Maior Valor (US$)
Menor Valor
Aeroportos <
3.369,67
América do Norte
12.290 - Toronto
300 - Atlanta
51 (55)*
Europa
7.595 - Birmingham
396 - Gatwick (**)
28 (46)*
Ásia-Pacífico
6.909 - Kansai
1.233 - Kuala
10 (27)*
Lumpur
Fonte: Lopes (2008)
* O número entre parêntesis
indica o total de aeroportos
considerados
em
ATRS
(2007).
** Tarifa off-peak.

A tabela 1 sugere que de 128 aeroportos mundiais avaliados, em 89 deles, os
preços das tarifas de pouso estavam abaixo dos valores praticados pela INFRAERO.
Tal fato que levou Lopes a concluir que as tarifas aeroportuárias brasileiras cobradas
seriam mais caras quando comparadas com outros aeroportos mundiais.
Entretanto, o relatório da consultoria McKinsey (2010), aponta que as tarifas
estão na média, em termos nominais, quando comparadas aos exemplos
internacionais. A seguir apresenta-se a Figura 3, com gráficos comparativos, onde o
Brasil está representado pelo Aeroporto Internacional de Cumbica-Guarulhos (GRU),
maior aeroporto em fluxo internacional do país.
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3.3. Composição das Receitas do Setor Aeroportuário Nacional

Porém, ao ter em mente que, atualmente, mais de 70% do total de receitas da
INFRAERO são correspondentes às receitas aeronáuticas, pode-se presumir que os
valores “dentro da média” cobrados em seus aeroportos podem refletir diretamente
na manutenção destes. “Esse nível de tarifas relativamente baixo pode ajudar em
parte a explicar os menores retornos observados no Brasil quando comparados com
retornos de operadores aeroportuários internacionais.”(MCKINSEY 2010). E se
relembrada a prática do “subsídio-cruzado”, é possível concluir que estes recursos
são repartidos por todo o sistema, dividindo ainda mais os orçamentos para
manutenção e reinvestimentos dos aeroportos brasileiros. Isto ocasiona o
aparecimento dos “custos evitáveis”, que se caracterizam pelos gastos ocasionados
na manutenção ou adequação de práticas devido às limitações de infraestrutura
aeronáutica e aeroportuária.
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Além disso, o baixo desempenho da INFRAERO quanto às políticas de
incentivo ao aumento das receitas não-aeronáuticas - que consistem em tarifas que
os aeroportos cobram pelo direito das empresas funcionarem nas suas
dependências, do aluguel das lojas e espaços localizados dentro da área do
aeroporto, além das receitas provenientes de atividades coordenadas pela própria
administração aeroportuária (ICAO, 1991) -, acabam por repercutir nos valores
cobrados aos usuários do aeroporto, intensificando a dependência junto às receitas
aeronáuticas16, o que acaba se tornando em um ciclo “sem fim”.

Isso porque quando o aeroporto tem nas receitas aeronáuticas sua principal
fonte de recursos, termina muitas vezes ‘refém’ dos interesses das
empresas aéreas e quase sempre dependentes dos volumes de
movimentação de cargas e passageiros (PALHARES, 2001, p. 29).

Em muitos países o percentual das receitas não aeronáuticas já é maior que
as aeronáuticas. Segundo Benhke (2000), o percentual médio das receitas nãoaeronáuticas dos 1.400 aeroportos vinculados à Airports Council International (ACI)
era de 50% em relação ao total de receitas até o ano de 1997. Na década de 80 do
século XX, este valor era de 30%. Atualmente, a entidade conta com 1633
aeroportos filiados em 179 países; portanto pode-se mensurar que o percentual
médio possa estar mantido no mesmo patamar de 1997, ou até em maior
expressividade.
De acordo com o estudo McKinsey, as receitas comerciais (ou nãoaeronáuticas) correspondem 24% do total de receitas no Brasil, enquanto nos EUA
este percentual está entre 35 e 40%, e na Europa pode chegar até 60% em alguns
casos. A figura 4 apresenta gráficos com os dados compilados que permitem a
comparação.

16

Todas as tarifas aeroportuárias relacionadas às atividades dos usuários diretos dos aeroportos
(companhias aéreas, transportadoras de carga e passageiros).
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Na figura 4, o gráfico à esquerda explicita o paralelo entre o caso brasileiro
(dos aeroportos administrados pela INFRAERO), a média mundial e o caso dos
aeroportos gerenciados pela BAA, que é considerada como uma das melhores
práticas internacionais na exploração de ativos aeroportuários para a geração de
receitas comerciais. Faz-se interessante notar que para alcançar a média mundial,
seria necessário um aumento de 300% no faturamento em receitas comerciais dos
67 aeroportos brasileiros administrados pela INFRAERO.
O gráfico à direita esboça a proporção entre receitas comerciais e
aeronáuticas dos demais mercados aéreos em relação ao Brasil: faz-se possível
notar a diferença marcante entre os exemplos.
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3.4. Os Investimentos no Setor Aeroportuário Nacional

A falta ou atraso de reformas estruturais que adequem o complexo
aeroportuário às melhores práticas de uso também é fator que pode ser avaliado
como preocupante. A empresa conta com histórico de não seguimento dos
cronogramas de obras, tendo investido entre 2007 e 2009, somente 819 milhões dos
2,804 bilhões de reais previstos em seu orçamento inicial de investimentos nos
aeroportos do Brasil. Logo, “o que resulta não apenas nos gargalos de infraestrutura
atuais, mas que também indica o tamanho do desafio de expansão de capacidade
nos próximos anos” (MCKINSEY, 2010).

A figura 5 expõe as diferenças dos montantes previstos pela INFRAERO para
a realização de obras em 2006, e o que efetivamente foi realizado até o ano de
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2009: conclui-se que somente 29% do orçamento projetado foi aplicado em obras.
Complementa-se à conclusão anterior:

Os principais obstáculos existentes para a execução das obras são
a burocracia existente no processo de contratação (decorrente da Lei
8.666), a capacidade de execução limitada e a necessidade de retrabalho
17
nos projetos após paralisações pelo Tribunal de Contas da União .
(MCKINSEY, 2010, p.247).

No mesmo quadro, também se pode notar o traçado de um paralelo
comparativo junto aos índices qualitativos aplicados pela BAA, que administra
alguns aeroportos no Reino Unido. Devido às mensurações qualitativas que são
levadas em conta, pode ser percebido que a orientação mercadológica deste
segundo operador aeroportuário privatizado seria maior que a da INFRAERO.
Salienta-se que os índices de qualidade da operadora britânica são controlados
através de mecanismos de medição impostos pelo órgão regulador de aviação civil
daquele país. “Um dos motivos para o baixo nível de utilização dos ativos no Brasil é
a falta de sistemas eficientes de incentivo para aumentar o desempenho operacional
e a satisfação do usuário.” (MCKINSEY, 2010).
Não sob responsabilidade direta da INFRAERO, mas ligada às suas funções
de auxílio à navegação aérea podem ser averiguados problemas relacionados à
desatualização dos sistemas de navegação aérea brasileiros. Segundo reportagem
da revista VEJA, de 7 de Abril de 2010, que consultou representantes do
Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), “o espaço aéreo do país é
controlado, basicamente, por radares que reportam a softwares o posicionamento
das aeronaves em determinadas áreas”. Ainda, de acordo com a reportagem, o
software utilizado no país, nomeado “X-4000”, depende do comando manual de
controladores de voos no que diz respeito às altitudes das aeronaves que
sobrevoam uma mesma zona: sendo necessário que o reporte seja feito em
qualquer tipo de alteração de posicionamento, e a informação seja repassada aos
pilotos. Portanto, o programa seria considerado obsoleto por especialistas, pois além
de já existirem softwares mais modernos que fazem este tipo de controle

17

Em muitos casos, devido a denúncias de corrupção e superfaturamento.

42
automaticamente, o programa seria dependente de acertos humanos para garantir a
segurança dos voos.
As consequências para a “cadeia” da atividade são variadas. Para as
companhias aéreas, por exemplo, atrasos em voos que podem ser causados pelas
limitações destes sistemas, dificultam a otimização de seus serviços: redução do
consumo de combustível, permanência de aeronaves em solo, embarque de
passageiros e etc. Logo, os custos operacionais destas empresas aumentam, e
quando somados a elevada carga tributária brasileira18, tornam-se uma barreira no
desenvolvimento do setor aéreo e para seus principais players, que por “efeitodominó” afeta diretamente os aeroportos. Desta forma, as transportadoras aéreas
que podem estar interessadas em manter, criar ou expandir operações são levadas
a replanejar, adiar, ou mesmo cancelar novos investimentos nos destinos brasileiros
o que ocasiona impactos nos fluxos econômicos e turísticos.
Reduzir essa e outras “barreiras estruturais” poderia levar a uma redução de
11 a 15% nos custos do setor aéreo, o que acarretaria na diminuição do custo médio
do bilhete aéreo (yield) em até 13%, podendo gerar um aumento adicional de 11 a
18% no crescimento de demanda já estimado para os próximos anos, de acordo
com o relatório McKinsey (2010).
No mesmo estudo, no que concerne a integração de atividades entre as
diversas autoridades atuantes nos aeroportos e setor aéreo, foi verificado que o grau
de coordenação é baixo entre a INFRAERO e órgãos responsáveis, como Polícia e
Receita Federais, Agência de Vigilância Sanitária, Ministério da Agricultura, etc.
Ainda observa-se que, ao comparar o escopo de organização brasileiro com os
estrangeiros, não ficam claros os papéis de governança do setor aéreo no que tange
as responsabilidades e arquitetura do sistema. Qual órgão, de fato, seria o
responsável pelo “planejamento de longo prazo e coordenação do setor como um
todo, incluindo serviços de transporte aéreo, infraestrutura aeroportuária e controle
de tráfego aéreo?” (MCKINSEY, 2010). Na mesma comparação, o Brasil mostra-se
ao contrário da tendência internacional: seu órgão de regulação civil, a Agência
Nacional de Aviação Civil (ANAC), é vinculado ao Ministério da Defesa enquanto na
grande maioria dos outros países analisados pelo estudo, uma autarquia similar está
diretamente ligada aos ministérios de transporte ou da indústria/desenvolvimento.
18

No Brasil, representam 35% dos custos totais para uma companhia aérea, enquanto na União
Europeia e nos EUA, giram em torno de 16% e 7,5%, respectivamente.
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Os exemplos organizacionais de outros países ensinam que com essa nova
hierarquia poderia haver maior facilidade no planejamento integrado de todas as
matrizes de transportes nacionais, intensificando os processos de regulação,
fiscalização e execução de projetos ligados ao setor.
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4.

A INEFICIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO AEROPORTUÁRIA BRASILEIRA NO

CONTEXTO INTERNACIONAL

Estabelecer a medição de índices de qualidade é de extrema importância
para se poder acompanhar a evolução de políticas de gestão implantadas. Este
capítulo apresentará estudos que comprovam a ineficiência da INFRAERO quando
comparada aos índices de qualidade estrangeiros, permitindo ao leitor mensurar os
possíveis impactos negativos caso a situação permaneça a mesma.
4.1. A Ineficiência da Administração Aeroportuária nos Principais Aeroportos
Brasileiros
Como já apresentado anteriormente, no Brasil, 97% do tráfego aéreo de
passageiros civis passa pelos aeroportos administrados pela INFRAERO, cuja
administração centralizada é considerada por muitos especialistas na área como
“empecilho” na integração dos aeroportos com as realidades locais em que cada
complexo está inserido. Além disso, quando comparados os indicadores de
eficiência administrativa dos aeroportos estrangeiros em relação aos aeroportos
administrados pela estatal, pode-se afirmar que a realidade brasileira está aquém
dos padrões dos países desenvolvidos. Indicadores como receitas comerciais (nãoaeronáuticas), desempenho de funcionários por número de passageiros e estudos
de impactos econômicos em suas áreas de influência estão bem abaixo dos níveis
de qualidade internacional ou são inexistentes, respectivamente. Faltam também,
sistemas de gestão de desempenho para se poder verificar o andamento de projetos
e se metas de performance pré-estabelecidas foram ou não alcançadas.
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Segundo estudo realizado por Palhares e Espírito Santo Jr. (2000, 2001), que
comparou os quatro maiores aeroportos internacionais brasileiros (Guarulhos,
Galeão, Brasília e Congonhas19) com sete aeroportos internacionais estrangeiros
(Vancouver e Calgary, no Canadá; San Diego, nos Estados Unidos; Melbourne,
Brisbane e Perth, na Austrália; Stansted, na Inglaterra; e Auckland, na Nova
Zelândia) foi evidenciada a falta de eficiência administrativa da INFRAERO.
Os critérios utilizados no estudo para a escolha dos aeroportos se baseou nos
complexos que movimentassem entorno de 5 a 15 milhões de passageiros por ano,
“uma vez que este [número de passageiros] de certa forma está ligado diretamente à
importância da região de entorno em termos de turismo e desenvolvimento
socioeconômico” (PALHARES, 2001). Os aeroportos foram divididos em três grupos
de acordo com seu número de milhões de passageiros por ano (mppa): acima de 10
mppa (1); entre 10 e 5 mppa (2); e abaixo de 5 mppa (3) e os dados utilizados foram
referentes ao ano de 1999. A tabela 3 apresenta os dados compilados de todos os
aeroportos utilizados no estudo.

Tabela 3: Tráfego de PAX e aeronaves e total de empregados da EAA em 1999.
Grupo

1

2

3

Aeroportos
Vancouver
San Diego
Melbourne
Guarulhos
Brisbane
Stansted
Congonhas
Calgary
Auckland
Galeão
Perth
Brasília
Total
Média

(código ICAO)

Mov. PAX

Mov. Aeronave

Total EAA

CYVR

15.806.499
15.131.497
14.583.346
13.627.289
10.712.829
9.419.612
8.297.594
7.800.362
7.665.974
5.349.865
4.969.318
4.769.519
118.133.704
9.844.475

367.249
217.495
156.802
238.226
158.760
122.324
145.420
248.315
140.044
104.960
98.480
83.384
46,1173.455
173.455

300
97
187
1.389
116
730
230
130
268
1.966
94
310
5.817
485

AMML
SBGR
ABBN
EGSS
SBSP
CYYC
SBGL
APPH
SBBR

Fonte: Palhares (2001)
Mov. PAX – Movimentação anual de número de passageiros pelos terminais do aeroporto; Mov. Aeronave – Movimentação
anual de aeronaves pelos aeroportos; Total EAA – Total de empregados da autoridade aeroportuária.

19

O Aeroporto de Congonhas, apesar de operar atualmente somente com voos domésticos, tem
status de aeroporto internacional.
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Na tabela 4, a seguir, os dados colhidos foram distribuídos em quatro
indicadores: número de passageiros por empregado da autoridade aeroportuária
(EAA); número de movimentação de aeronaves por EAA; percentual de receitas
não-aeronáuticas em relação ao total de receitas (%RNA); e percentual de despesas
com funcionários em relação ao total de despesas (%DF).

Tabela 4: Indicadores de eficiência aeroportuária no ano de 1999.
Grupo
Aeroportos
pax/EAA
mov/EAA
Vancouver
52.688
1.224
San Diego
155.994
2.242
1
Melbourne
77.985
838
Guarulhos
9.811
171
Brisbane
92.351
1.368
Stansted
12.903
167
Congonhas
36.076
632
2
Calgary
60.002
1.910
Auckland
28.604
522
Galeão
2.721
53
3
Perth
52.865
1.047
Brasília
15.385
269
Média
20.308
358

%RNA
48,00
41,00
65,52
26,17
70,00
58,75
43,71
38,22
38,36
20,50
71,18
31,75
46,1

%DF
22,45
17,85
23,06
15,03
29,45
20,21
13,57
16,77
30,25
19,52
28,49
23,66

Fonte: Palhares (2001)
Notas: pax/EAA - total de passageiros movimentados em relação ao número de empregados exclusivamente
pertencentes à autoridade aeroportuária (EAA); mov/EAA - total de movimentação de aeronaves em relação ao
EAA; %RNA - percentual de receitas não-aeronáuticas em relação ao total de receitas do aeroporto; %DF percentual de despesas com funcionários em relação às despesas totais (no caso da Infraero estão incluídos os
terceirizados).

Os seguintes pontos devem ser destacados na análise desta tabela:
•

Movimentação de passageiros por EAA: O aeroporto de San Diego foi
considerado o mais eficiente, contando com somente 97 funcionários para
atender 15.131.497 passageiros: média de 155.994 passageiros por EAA. O
Galeão foi considerado o menos eficiente, empregando 1.966 funcionários
para o atendimento de 5.349.865 passageiros: média de 2.721 passageiros
por EAA - “sete vezes inferior à média e todos os aeroportos”(PALHARES,
2001).

•

Movimentação de aeronaves por EAA: em relação aos três grupos, a situação
é praticamente a mesma à anterior, com o aeroporto de San Diego mantendo
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a liderança contando com 97 funcionários para atender 217.495 aeronaves:
média de 2.242

aeronaves a serem atendidas por EAA no caso norte-

americano. O Galeão mantém-se como último do ranking e como pior
representante brasileiro da amostra, contando com 1.966 funcionários para o
atendimento de 104.960 aeronaves:média de somente 53 aeronaves por
EAA.
•

Receitas não-aeronáuticas: como já apontado em capítulos anteriores e
comprovado pelo estudo de Palhares, todos os aeroportos brasileiros da
amostra ficaram abaixo da média mundial.

•

Despesas com funcionários: “Em relação ao gasto percentual com o
pagamento de empregados no total de despesas das autoridades
aeroportuárias analisadas, o índice médio obtido foi de 23,6%.” (PALHARES,
2001). Os aeroportos do Galeão e Brasília ficaram acima da média geral do
percentual de despesas com funcionários em relação às despesas totais, com
índices de 30,2% e 28,5%, respectivamente, apontando para o fato de além
de baixo desempenho, os funcionários do AIRJ representavam o custo mais
elevado da amostra.

A baixa produtividade e qualificação de pessoal é fator preocupante. Em
análise mais recente (2010) feita pela consultoria McKinsey é exposto que apesar do
AIRJ ter melhorado seu índice de movimentação de aeronaves por EAA (1 para 93
aviões, como informado no estudo), ainda encontrava-se abaixo das melhores
práticas internacionais - referência no atendimento de PAX - nas quais essa relação
salta de 1 para 741 aviões. Capacitar às equipes que operam nos aeroportos é
essencial para garantir qualidade no atendimento e evitar processos dispendiosos e
burocráticos, tais como grandes filas para controle de passaportes, falta de
informações aos usuários, etc.
A figura 6, abaixo, também retirada do mesmo relatório anterior apresenta os
dados consolidados em gráficos comparativos, comprovando a ineficiência da
estatal brasileira. Estão também incluídas informações operacionais dos
aeroportos de Confins, em Belo Horizonte e do aeroporto Santos Dumont, no Rio
de Janeiro. Entretanto, os dados adicionais não alteram as conclusões finais.
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Na mesma análise citada, foi exposto que apesar de deter praticamente todo
o tráfego de passageiros no país20, os retornos financeiros da INFRAERO são
menores que os de outros operadores aeroportuários estrangeiros, tais como o
consórcio

Fraport/FAG,

responsável

pela

administração

do

aeroporto

internacional de Frankfurt, na Alemanha e mais 11 aeroportos distribuídos entre a
África, Américas, Ásia e Europa; a Aéroports de Paris (ADP), que administra os
aeroportos de Charles de Gaulle, Orly e o Le Bourget, todos na região de Paris,
França e a BAA, que gerencia 7 aeroportos europeus.

20

Operando em 67 aeroportos brasileiros.
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A figura 7, no gráfico à esquerda, explicita a quantidade de aeródromos
públicos existentes no Brasil: no total de 732, onde 67 aeroportos são
administrados pela INFRAERO (movimentando 97% do tráfego aéreo total de
passageiros no Brasil); e 156 são administrados por municípios; 189 pelos
estados da federação; 14 através de autorizações e concessões, 306 aeroportos
de uso militar administrados pelo Comando da Aeronáutica (Comaer),
representando ao todo apenas 3% do tráfego aéreo total brasileiro.
No gráfico a direita são apresentadas as linhas de crescimento e queda dos
percentuais de retorno de investimentos de cada operador aeroportuário21. A
BAA, mesmo apresentando constante queda de retornos, ainda apresenta média
geral maior que a da INFRAERO.

21

Salienta-se que a partir de 2008, devido a crise econômica mundial, o fluxo dos aeroportos
mundiais (principalmente nos complexos americanos e europeus) foi afetado com a queda das
viagens, especialmente no que tange as viagens à negócios.
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Faz-se importante chamar a atenção para o fato que tanto a BAA, como a
ADP são empresas privadas que administram um número pequeno de
aeroportos comerciais (7 e 3, respectivamente), e que a Fraport é um consórcio
púbico-privado, que além do aeroporto de Frankfurt, participa da gestão de vários
outros aeroportos mundiais.
Ainda tomando por base o relatório McKinsey, foi exposta a situação dos
terminais de passageiros dos três principais aeroportos comerciais que atendem
a cidade de São Paulo. A conclusão é de que os aeroportos de Congonhas
(CGH), Guarulhos (GRU) e Viracopos (VCP) estão, ou muito brevemente,
estarão saturados. Caso nenhuma ação emergencial paliativa seja tomada, “os
aeroportos de Guarulhos e Congonhas chegarão a níveis de saturação críticos já
em 2012/2013.”
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Ao serem observadas as figuras 8 e 9, torna-se clara a situação alarmante
dos aeroportos de São Paulo, onde é prevista demanda potencial de mais 60
milhões de passageiros ao ano até 2030. “Isso significa dizer que para a TMA-SP
eliminar sua potencial lacuna de capacidade até 2030, seria necessário investir e
construir capacidade equivalente a três novos aeroportos de Guarulhos...”
(MCKINSEY, 2010). Provavelmente, uma gestão aeroportuária mais eficiente e
individualizada saberia antever as necessidades de cada complexo, podendo
projetar melhorias e investimentos de longo curso, cumprindo os prazos estipulados,
e adequando-se aos índices de qualidade aceitos pela IATA.
A Associação Internacional de Transporte Aérea (IATA, sigla em inglês)
recomenda, entre várias diretrizes que, uma sala de embarque deve ter uma
ocupação máxima de uma pessoa por metro quadrado e que os terminais dos
aeroportos operem sempre 40% abaixo de sua capacidade total, de modo a
absorver a demanda adicional em períodos de pico e alta temporada de viagens.
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Portanto, a conclusão segundo Palhares (2001) na qual se afirma a falta de
eficiência na administração da INFRAERO dos aeroportos no Brasil, é corroborada
por Kuhn (2003), onde este afirma que “encontram-se evidenciados alguns pontos
que demonstram a ineficiência existente atualmente no sistema aeroportuário
brasileiro”.
Mesmo com dados oficiais recentes divulgados pela INFRAERO (2009) nos
quais foi observado crescimento expressivo na movimentação de passageiros dos
aeroportos internacionais brasileiros22 citados no estudo de Palhares, presume-se
que proporcionalmente a situação se mantenha similar à de 2001.
4.2. O Potencial de Crescimento e os Novos Desafios da Gestão Aeroportuária
Brasileira

O Brasil é um dos países com grande potencial de desenvolvimento no
transporte aéreo, pois além de ser constituído por um território continental onde
existem localidades que só podem ser acessadas pela via aérea, conta com grande
população em ascensão social devido às mudanças econômicas ocorridas nos
últimos anos. Desde 2002, grandes especialistas econômicos internacionais como
Jim O’Neill - economista-chefe de um dos maiores bancos de investimento do
mundo, o Goldman Sachs - classificam o Brasil juntamente com a China, Índia e
Rússia, como uma das próximas grandes economias do século (o famoso termo
“BRIC”23). Neste novo patamar, a crescente classe média brasileira passou a incluir
o turismo em sua “cesta de consumo” de atividades essenciais, o que leva as
estimativas de crescimento do modal aéreo em 5% ao ano para o Brasil, de acordo
com analistas. “O setor promove uma maior inserção internacional do Brasil em
termos de fluxo comerciais e culturais, bem como possui influência nas contas
externas, por meio de receitas auferidas e de despesas realizadas em moeda
internacional.”

(MCKINSEY,

2010).

Entretanto,

quando

proporcionalmente

comparada às economias mais estabilizadas, a população brasileira ainda utiliza
muito pouco do transporte aéreo.

22

Dados obtidos através do website da INFRAERO referente ao acumulado do ano de 2009:
Guarulhos (21.727.649); Congonhas (13.699.657); Brasília (12.213.825); e Galeão(11.828.656).
23
O conjunto das iniciais de Brasil, Rússia, Índia e China, respectivamente.
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De fato, o índice de PAX por habitante no Brasil representa menos
de um quinto da média de países com setor aéreo mais maduro. Existe,
portanto, um amplo potencial de crescimento de mercado, que pode atingir
novos patamares nas próximas décadas. (MCKINSEY, 2010, p. 213).

Na figura 10, são apresentados dois gráficos que embasam as conclusões
anteriores:

Logo, a análise da McKinsey (2010) sintetiza o setor aéreo brasileiro da
seguinte maneira:

Em resumo, as principais características da estrutura do setor são uma
indústria concentrada, com demanda crescente e importantes gargalos de
infraestrutura, pressionada por uma cadeia de suprimentos fortemente
ligada ao dólar e ao preço do petróleo. O setor apresentou um alto
crescimento nos últimos anos, mas ainda se mantém em um patamar
relativamente baixo, comparado com países maduros. (p.220)
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O imenso potencial do setor aéreo brasileiro chamou a atenção quanto a
capacidade e qualidade da infraestrutura nacional de transportes aéreos, onde os
recentes eventos colocaram em dúvida se o sistema atual comportaria tamanho
crescimento.
Nos períodos das crises no setor aéreo brasileiro, entre os anos de 2006 e
2008, os denominados “apagões aéreos” contribuíram para avaliar o desempenho
da INFRAERO na gestão de crises. Desencadeadas por meio dos acidentes aéreos
ocorridos com as aeronaves das empresas Gol Linhas Aéreas24, em 29 de setembro
de 2006 e TAM Linhas Aéreas25, em 17 de Julho de 2007, que levaram à greve dos
controladores de voo durante vários períodos de 2007. Na ocasião, os aviões eram
impedidos de decolar como forma de protesto às más condições de trabalho que os
controladores

enfrentavam

nas

unidades

de

navegação

pelo

país,

cujas

infraestruturas são de responsabilidade da INFRAERO. Como consequência, os
aeroportos ficavam lotados, e passageiros e demais usuários não tinham previsão
de viagem ou operações. Entretanto, vale salientar que o controle do espaço aéreo
brasileiro é de responsabilidade do Ministério da Defesa, por meio dos órgãos
SISCEAB26 e DECEA.
Aliadas às questões anteriores, afirma-se que o baixo aproveitamento do
potencial logístico/comercial e estrutural dos terminais brasileiros, que enfrentam
contratempos devido à manutenção precária, à falta de estratégias comerciais e os
problemas de equipamentos antigos, obsoletos ou subutilizados (esteiras, máquinas
de raios-X quebradas e softwares de navegação antigos, entre outros) acabam por
trazer à tona as deficiências do setor aéreo e dos principais aeroportos do Brasil.
A recepção de grandes eventos de ordem mundial, tais como os Jogos
Mundiais Militares que se realizarão na cidade do Rio de Janeiro entre os dias 16 e
24 julho de 2011; a Copa do Mundo FIFA de Futebol de 2014 que terá o Brasil como
anfitrião e a realização dos XXIII Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de verão, em
2016 e também no Rio de Janeiro, são exemplos de demanda crescente, o que
24

Acidente do voo G31907, em que o Boeing 737-800 da empresa desapareceu dos radares entre
Manaus e Brasília com 154 pessoas a bordo. Queda decorrente de colisão com jato executivo Legacy
600. Não houve sobreviventes. (Comando da Aeronáutica, Relatório Final A – No. 22/CENIPA. 2008)
25
Acidente do voo JJ3054, em que o Airbus A330-233 da empresa atravessou a pista do Aeroporto
de Congonhas em São Paulo, chocando-se com a terminal de cargas da companhia. 199 vítimas
entre passageiros e transeuntes. (Comando da Aeronáutica, Relatório Final A – No. 67/CENIPA.
2009)
26
Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro.
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torna a busca de alternativas para o desenvolvimento e gerenciamento eficientes
dos aeroportos brasileiros ainda mais urgente.
Logo, se “o papel do Estado seria o de incentivar a melhoria da infra-estrutura
básica e turística e da envidar esforços na transformação de um potencial turístico
em atrativo e, consequentemente, em produto.” (EMBRATUR, 1970), por
consequência, caso haja sucesso na implementação do modelo privatizatório em
algum dos aeroportos brasileiros, pode-se afirmar que seria possível desenvolver de
maneira mais consistente o turismo nas cidades atendidas e aperfeiçoar os serviços
oferecidos aos visitantes. Para isto, se faz necessário haver planejamento
inteligente, orientação ao consumidor , regulação do setor e manutenção da
infraestrutura, de modo a otimizar os ativos aeroportuários do Brasil.
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5.

POSSÍVEIS

IMPACTOS

DA

PRIVATIZAÇÃO

NO

SISTEMA

AEROPORTUÁRIO BRASILEIRO

A

privatização

(ou

desestatização)

é

muitas

vezes

associada

às

consequências do capitalismo globalizado experienciado nos dias de hoje. Esse
processo se intensificou a partir dos anos de 1990, associado à incapacidade do
estado de atender a demanda crescente de determinados serviços e ao mesmo
tempo garantir a qualidade dos mesmos. Este capítulo tem como objetivo identificar
e analisar os possíveis benefícios do processo privatizatório e suas consequências
para a administração dos aeroportos.

5.1. Os Impactos dos Aeroportos em sua Área de Influência

Os aeroportos influenciam de diversas formas as cidades e regiões em seu
entorno, o que torna indispensável entender os tipos de impacto que sua
implantação ou implementação, e consequente operação geram. Palhares (2001)
afirma:

[...]é preciso analisar como é a relação deste [aeroporto] com sua
área de influência: acessibilidade, a economia de tempo de viagem, a
atração de turistas (e quanto estes trazem de benefício para a área
de influência), a geração de empregos, receitas e impostos no mais
diversos tipos de atividades: empresas aéreas, administração
aeroportuária, serviços de apoio no aeroporto, indústria do turismo
etc. (Cap. IV, p.54)

Mensurar os impactos de um aeroporto na geração de empregos, renda,
impostos e no meio ambiente para uma região é de extrema importância pois
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contribui para avaliar a necessidade ou não de sua instalação, para medir a
amplitude das mudanças que pode vir a causar, assim como definir metas de
desenvolvimento sustentável. Nesta perspectiva, desde a década de 1960, a maioria
dos aeroportos mundiais utilizam e produzem os seus Relatórios de Impacto
Econômicos (RIE), onde são avaliados os impactos diretos, indiretos, induzidos e
catalisadores. A seguir são apresentadas breves definições de cada tipo de impacto
socioeconômico, subdivididos em quatro categorias:
•

Impactos diretos: são aqueles de consequência direta à atividade
aeroportuária. Seriam todos os empregos, rendas, receitas, taxas e
benefícios, advindos da existência do aeroporto. Palhares e Espírito
Santo Jr. (2001) ainda os subdividem em “on-airport” (dentro dos
terminais do aeroporto), tais como as empresas aéreas, controle de
tráfego aéreo, fiscalização, etc.; e em “off-airport” (no espaço físico do
aeroporto),

tais

como

empresas

de

manutenção,

catering,

abastecimento, manuseio de bagagens, etc.
•

Impactos indiretos: são aqueles que não são diretamente ligados a
atividade aeroportuária, mas podem surgir em decorrência da criação
de um aeroporto. Geralmente, são resultado da cadeia produtiva que
demanda por serviços distintos aos aeroportuários, para suprir as
necessidades dos terminais e seus usuários, tais como restaurantes,
livrarias, lojas, farmácias, locadoras de veículos, agências de turismo,
bancos, estacionamentos, etc. Também podem ser subdivididos em
“on-airport” e “off-airport”, seguindo a mesma lógica das subdivisões
dos impactos diretos.

•

Impactos induzidos: são aqueles verificados na economia e no meio
social da localidade em que o aeroporto se encontra, devido às
receitas obtidas pela existência dos impactos anteriores. Os ganhos
gerados pelos impactos diretos e indiretos são reinvestidos em outros
segmentos da economia local. Podem ser exemplificados como no
caso das pessoas que trabalham no aeroporto e através de seus
salários, pagam suas despesas do dia-a-dia. “Esse impacto deve ser
considerado como um verdadeiro efeito multiplicador na economia
regional” (PALHARES, 2001).
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•

Impactos catalisadores: podem ser definidos como os novos
investimentos na região de influência do aeroporto, ocasionados pelo
aumento das atividades socioeconômicas. Devido à soma dos três
impactos anteriores, a economia local se torna mais atrativa a
investidores; ou, mais necessitada de serviços e estruturas. “...por
exemplo, o investimento feito pelas empresas que se encontram
localizadas num raio de aproximadamente 60 minutos do aeroporto
por via rodoviária” (ACI-EUROPE, 1998 apud Palhares, 2001).

São nos impactos catalisadores que encontram-se as verdadeiras relações de
simbiose entre o aeroporto e sua área de influência: os impactos iniciais da
implantação geram importância econômica para a região, que acaba por atrair mais
pessoas para sua área e, consequentemente, gera maior utilização do aeroporto,
incentivando melhorias no planejamento urbano devido ao aumento da demanda. A
figura 11 apresenta um esquema que auxilia no entendimento da inter-relação entre
os impactos socioeconômicos.
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Moraes (2003) apud Vasconcelos (2007), diz que só é possível afirmar que a
influência de um aeroporto sobre uma região é completa, se este interferir em três
aspectos de desenvolvimento: social, econômico e urbano. Todavia, para avaliar as
reais consequências de um aeroporto (tanto positivas como negativas) sobre sua
área de influência, é necessário que estas sejam analisadas de maneira minuciosa,
por meio da aplicação dos Relatórios de Impactos Econômicos (RIE). Palhares
(2001) afirma que os RIE são úteis pois auxiliam a:

[...]avaliar a verdadeira importância dos aeroportos como fonte e
geração de empregos, receitas e impostos, sobretudo otimizando
suas infra-estruturas aeroportuárias de modo à melhor contribuir para
outros segmentos da economia urbana e regional, tal como o turismo,
[...] (p. 58)

Estes relatórios permitem identificar os pontos problemáticos e fornecem
diretrizes para ações futuras que poderiam melhorar a performance do complexo
aeroportuário e sua relação com seu entorno.

5.2. A Privatização como Alternativa para o Modelo Brasileiro de Administração
Aeroportuária

Ao relembrarmos o conceito de “cidade-aeroportuária”, que simboliza o novo
perfil de administração dos aeroportos nos dias de hoje e seus “papéis” como
facilitadores e multiplicadores de economias, a importância da adequação dos
aeroportos brasileiros se torna um dos objetivos primordiais para o desenvolvimento
socioeconômico de suas áreas de influência, bem como para o Turismo em suas
redondezas. “A divulgação dos serviços e das vantagens competitivas locais é uma
das tarefas do aeroporto moderno, que detém responsabilidades em relação à
região que abriga.” (VASCONCELOS, 2007)
Nesta linha de raciocínio, apresenta-se a privatização, em seu conceito
genérico, como “chave” para concretização deste objetivo no Brasil, principalmente
no caso de grandes cidades brasileiras de importância turística, como o Rio de
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Janeiro, São Paulo, Salvador, Recife, Fortaleza, Manaus, Foz de Iguaçu e Brasília principais centros estratégicos para a difusão ou recepção dos fluxos turísticos no
país – e para seus aeroportos. A conclusão anterior é corroborada por Kuhn (2003):

Em seu estudo [Advani e Borins em 2001], usando dados de 201
aeroportos, examinou como a orientação para o mercado é afetada pela
condição de propriedade, perspectiva de privatização, competição,
pagamento pelo desempenho, contratos gerenciais para atividades nãoaeronáuticas e outras variáveis de controle. Ele achou que a orientação
para o mercado é maior para os aeroportos de controle privado que para os
de propriedade governamental, e a expectativa de privatização e
competição aumentou a orientação pró-mercado. O pagamento por
desempenho de gerentes, alinhados com metas operacionais do aeroporto,
e os contratos de gestão são mais freqüentemente encontrados em
aeroportos privados. (Cap. IV, p. 46 e 47).

E por Vasconcelos (2007), que defende:

E se o investimento público deve ser focado em infra-estrutura aeroportuária
e de apoio ao aeroporto para confirmar-se como capital produtivo, o capital
privado pode assumir a administração do complexo e ocupar-se da tarefa
de criar inovação e vantagens competitivas em relação a outros aeroportos,
podendo estimular a chegada de novas empresas aéreas e investidores no
lado terra. (p.53)

Independente do modelo de participação privada que poderia ser adotado
pelas autoridades brasileiras, conceder alguns aeroportos do território nacional às
parcerias com o setor em um primeiro momento, poderia auxiliar no aumento de
condições de entrada de competidores neste mercado, o que possibilitaria o fomento
da competição entre os complexos aeroportuários por tráfego de passageiros e
negócios. “Ao considerar a possibilidade de competição entre os aeroportos
brasileiros, essa estaria condicionada à descentralização administrativa a ser
promovida pelo Governo Federal.” (KUHN, 2003). Por consequência, seria esperado
aumento do número de cidades servidas por companhias aéreas (atraídas pela
otimização dos serviços), descentralizando as operações em aeroportos já
congestionados, possibilitando a criação de novos hubs.
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A concorrência criada, além de beneficiar as populações das áreas de
influência dos aeroportos (cidades e regiões ao redor) pois lhes seriam
disponibilizadas maiores opções de deslocamento, poderia incentivar maior
agilidade na realização de investimentos estruturais e tecnológicos visto o menor
número de entraves legais aos empresários.
De acordo com o estudo da consultoria McKinsey, são estimados
investimentos na ordem de 25 a 34 bilhões de reais (destes, 60% somente nos
terminais de passageiros) até 2030 para adequar o setor aéreo e os 20 maiores
aeroportos brasileiros ao crescimento esperado para os próximos anos; e em média,
o prazo de finalização de investimentos aeroportuários no Brasil gira em torno de 3 a
4 anos, em análises mais otimistas. Esses expressivos montantes de recursos
necessários acabam por suscitar dúvidas no que se refere à capacidade de uma
única empresa em coordenar simultaneamente diversos planos e reformas em
aeroportos distintos; e também quanto ao planejamento conjunto de ampliação dos
acessos viários nas zonas de influências de cada complexo. “O principal desafio do
modelo de administração aeroportuário atual [no Brasil] reside na expansão de
capacidade nos aeroportos.” (MCKINSEY, 2010).
Logo, a participação da iniciativa privada viabilizaria a execução de obras de
maneira mais rápida e eficiente, superando dificuldades experimentadas pela
INFRAERO, pois evitaria entraves burocráticos tão comuns no poder público.

A Infraero investiu no período de 2003 a 2008, um montante de cerca de
R$600 milhões por ano e tem pela frente um sistema aeroportuário que ira
demandar, somente até 2014, ano da Copa no Mundo no Brasil, algo em
torno de R$2 bilhões por ano. Ou seja, o montante anual de investimento
em obras críticas para Copa 2014 é cerca de três vezes mais ambicioso do
que o investido nos últimos cinco anos.
Dessa forma, é vantajoso considerar alternativas para acelerar a execução
das obras com o aumento da participação da iniciativa privada.
(MCKINSEY,2010, p. 127)

A citação anterior reforça a tendência de privatização como uma das saídas
mais apropriadas para a resolução dos problemas estruturais e logísticos dos
aeroportos no Brasil, bem como no aperfeiçoamento na qualidade dos serviços
prestados. Desta forma, a facilidade do setor privado na captação de recursos e
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cumprimento de prazos, poderia garantir de maneira mais eficiente e ágil as
reformas dos aeroportos.
O caso do Aeroporto Internacional John F Kennedy (JFK), em Nova Iorque,
EUA, foi um dos exemplos mais recentes e serve como referência. De acordo com
reportagem do jornal O GLOBO, de 8 de Agosto de 2010, em menos de três anos
após o início das obras, um novo terminal estimado em 750 milhões de dólares foi
construído devido à parceria entre New York & New Jersey Port Authority (NYNJPA)
e a empresa aérea americana JetBlue. Inaugurado em outubro de 2008, o terminal
contava com 26 portões de embarque e capacidade para receber até 250 voos
diários, ficando sob responsabilidade administrativa da referida companhia aérea.
Em Agosto de 2010, foram anunciados novos investimentos de 1,2 bilhões de
dólares que consistirão na ampliação e reforma do terminal 4 e a seguinte demolição
do terminal 3, onde os gastos serão divididos entre a empresa aérea americana
Delta Air Lines, NYNJPA, e a Transportation Security Administration (TSA), órgão
responsável pela regulação do setor de transportes nos EUA.
Em relação à acessibilidade, nos grandes aeroportos internacionais, tidos
como referência, garantir meios de acesso ao aeroporto de maneira facilitada é visto
como prioridade para seu bom funcionamente e desenvolvimento sustentável. Em
situações em que a administração aeroportuária é individualizada, é possível se
estabelecer parcerias com os poderes públicos para adequar ou até construir novos
meios de acesso. O JFK é novamente citado como exemplo devido ao caso do Air
Tran, uma linha de trem que conecta a cidade com o aeroporto. Inaugurado em 17
de dezembro de 2003, este trem interliga os oito terminais do aeroporto com três
linhas de metrô e várias linhas de ônibus da cidade. Segundo informações do
website (www.jfk-airport.net/airtrain) do JFK, o tempo de viagem é de apenas 35
minutos, enquanto que pelas vias de acesso viário pode-se “enfrentar” até duas
horas de congestionamentos, segundo reportagem do jornal O GLOBO de 8 de
Agosto de 2010. Nota-se que todo o projeto foi subsidiado em parceria entre a
Federal Air Administration (FAA) e o operador que administra o aeroporto (NYNJPA),
por meio de uma taxa adicional de 3 dólares por passageiro cobrada durante o
período de construção. Os resultados foram sentidos já no primeiro ano de
operações, tendo o trem transportado mais de 31 milhões de pessoas.
Além disso, o setor privado por ter como principal característica uma
orientação mercadológica mais apurada, poderia priorizar em parceria com os
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órgãos reguladores, a revisão periódica de tarifas a fim de atrair mais usuários e
mais recursos (obviamente, estas opções estariam atreladas a melhorias
consistentes nos padrões de qualidade dos serviços). No intuito de maximizar
resultados, poderiam ser implementados sistemas de gestão de desempenho para
seus funcionários, que gratificariam iniciativas para melhor utilização dos ativos dos
aeroportos. Um caso interessante neste aspecto são os contratos de rebate,
utilizados no Aeroporto de Frankfurt, na Alemanha: consistem em acordos de divisão
de lucros entre o operador aeroportuário e as companhias aéreas, em que um preço
médio por PAX é acoplado ao desenvolvimento do volume de passageiros. Portanto,
se o volume de passageiros cresce, as companhias recebem as receitas adicionais.
No contrário, é o aeroporto que é compensado pelas companhias aéreas. Desta
forma, há uma divisão dos riscos e oportunidades econômicos entre as duas partes
o que gera benefícios e segurança mútuos.

5.3. A Experiência Estrangeira: as Políticas de Gestão Aeroportuária de Alguns
Países

De acordo com estudo da consultoria especializada Arthur D. Little (2008) na
reportagem “É bonito, não atrasa e ainda dá lucro” (2008) do Portal Exame, os
aeroportos que foram privatizados, em sua maioria, ganharam eficiência quanto ao
aumento do número de usuários e companhias aéreas, juntamente com ganhos na
qualidade das operações. Mais de 20 países já completaram algum tipo de processo
de privatização, concessão ou venda de seus aeroportos, tais como: África do Sul,
Alemanha, Argentina, Austrália, Áustria, Bahamas, Camboja, Canadá, Cingapura,
Chile, China, Colômbia, Dinamarca, Hungria, Itália, Índia, Japão, Malásia, México,
Nova Zelândia, República Dominicana e Suíça.
O “marco zero” do fenômeno se deu no Reino Unido, em 1987, quando o
governo britânico ofereceu à venda de participações acionárias na BAA, e ainda,
listou a empresa na Bolsa de Valores de Londres, onde obteve uma capitalização de
1.225 bilhão de libras esterlinas27.

27

Ao se utilizar do conversor de moedas entre libras esterlinas e reais brasileiros do website da
Yahoo (www.finance.yahoo.com/currency-converter), em 16 de Outubro de 2010, o montante é de
aproximadamente 3.244 bilhões de reais.
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Comparar os aeroportos brasileiros com os estrangeiros serve como
parâmetro para definição de ações e metas na busca de melhorias qualitativas e
quantitativas. Lopes (2008) defende que:
O uso do benchmarking em aeroportos mostrou-se um poderoso
instrumento para avaliar a gestão aeroportuária, permitindo identificar
padrões usuais e atípicos, tanto na rede de aeroportos como em unidades
isoladas, gerando subsídios para a formulação e ajustes da política de
gestão, visando a eficiência de serviços prestados. (AIRPORT
PERFOMANCE & BENCHMARKING: UM EXPERIMENTO BRASILEIRO,
Conclusão, p.304)

Apesar de cada país apresentar singularidades nos modelos adotados em
seus aeroportos, entender as práticas externas pode servir de “laboratório” para o
Brasil em uma possível adoção da privatização (independente do tipo escolhido) em
seus complexos aeroportuários. “Embora não haja um modelo padrão, uma vez que
cada país adota uma abordagem própria, o modelo brasileiro pode se beneficiar de
alguns aprendizados importantes obtidos com a análise.” (MCKINSEY, 2010). A
seguir, são apresentadas as características de alguns modelos de privatização
adotados pelo mundo.

5.3.1. Alemanha

Segundo estudo da ICAO (2007), a Alemanha Ocidental sinalizou a
possibilidade de implantar um programa de privatização em 1982, motivada por
limitações orçamentárias e a necessidade de busca de novos recursos financeiros.
Entretanto, quase uma década depois, apenas participações acionárias minoritárias
de cinco28 de seus dezoito aeroportos internacionais haviam sido vendidas a grupos
privados. Somente em 1997, quando o aeroporto internacional de Düsseldorf foi
parcialmente privatizado com a compra de 50% em sua participação por um
consórcio formado pela Dublin Airport Authority e parceiros , é que se observou
verdadeiro processo de participação privada na administração de aeroportos na
Alemanha. O mesmo consórcio citado adquiriu 49% de participação do aeroporto de
Hamburgo em 2002. Logo, os dois aeroportos estabeleceram os primeiros casos de

28

Nas cidades de Düsseldorf, Frankfurt, Hamburgo, Hanover e Saarbrücken.
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propriedade público-privada do país, visto que as outras “fatias” destes terminais são
pertencentes às cidades, condados ou governos estaduais e federais.
O caso mais marcante, porém, é do Aeroporto Internacional de Frankfurt/
Rhein Main. Em junho de 2001, ao criar o consórcio Fraport/FAG (Flughafen
Frankfurt/Main AG) para administrar o dito aeroporto, o governo alemão ofereceu
algumas das suas ações na Bolsa de Valores de Frankfurt para investidores com
interesse em investir no complexo. No total 29% de suas ações foram vendidas,
havendo capitalização de quase 1 bilhão de euros, somente neste processo. Após
diversas compras e revendas de ações, em Junho de 2010, a constituição acionária
do consórcio estava dividida entre o estado alemão de Hessen (31,5%), a cidade de
Frankfurt (20,12%), o fundo de investimentos Artio Global Investors (10,33%), a
companhia aérea Deutsche Lufthansa AG (9,92%), os grupos de investimentos
Taube Hodson Stonex Partners (3,58%), Arnhold and S. Bleichroeder Holdings, Inc.
(2,98%) e Morgan Stanley (2,94%), mais ações diluídas entre diversos outros
investidores, incluindo empregados do consórcio (18,63%).
Informações de seu website da operadora (www.fraport.com) apresentam
que o valor total de mercado da empresa era de 2 bilhões de Euros em 31 de
Dezembro de 2009, empregando, somente no aeroporto de Frankfurt, cerca 17.300
funcionários. Os resultados financeiros do Fraport AG apontavam, já em 2006,
superávit das atividades, confirmando o potencial de retorno de investimentos do
mercado aeroportuário. Hoje em dia, o aeroporto de Frankfurt é considerado o
quarto aeroporto mais movimentado do mundo em relação ao número passageiros,
e o maior aeroporto comercial de toda a Alemanha.

5.3.2. Austrália

Na Austrália, país no qual o modal aéreo tem grande importância estratégica
visto sua localização territorial distante dos grandes continentes e centros
econômicos mundiais, uma empresa pública denominada Federal Airports
Corporation (FAC)29 era proprietária e controlava todas as operações dos 23
principais aeroportos australianos.

29

Similar a INFRAERO.
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De acordo com estudo da ICAO (2007), apesar do desempenho da FAC ser
considerado satisfatório pelas autoridades do país (pelo fato de haver melhorado
consideravelmente as performances operacionais dos complexos e diminuído a
dependência em relação às receitas aeronáuticas), em Junho de 1994, o governo
australiano, motivado pela busca de capitalização para reduzir sua dívida pública,
colocou em prática o plano de privatização dos aeroportos (Airports Privatization
Program) . Sob o mote da privatização melhorar a eficiência dos investimentos e
operações aeroportuárias de acordo com os interesses dos usuários, bem como
para facilitar as inovações de gestão, o programa consistia na concessão dos
aeroportos em duas fases distintas.
Na fase um, finalizada em julho de 1997, houve a concessão dos aeroportos
internacionais de Brisbane, Melbourne e Perth para 3 consórcios diferentes cujos
direito de exploração dos complexos seriam pelo prazo de 50 anos, prorrogáveis por
mais 49 anos. Durante a primeira fase, ao todo, foram estimados 3,34 bilhões de
dólares australianos em recurso levantados e 153 milhões de dólares australianos
em custos diretos das vendas das concessões. Para facilitar a compreensão do
leitor sobre os montantes debatidos, utilizando-se do conversor de moedas entre
dólares

australianos

e

reais

brasileiros

do

website

da

Yahoo

(www.finance.yahoo.com/currency-converter), em 16 de Outubro de 2010, os valores
são de aproximadamente, em ordem respectiva, de 5,4 bilhões de reais e 250
milhões de reais.
Em Junho de 1998, completou-se a fase dois com o anúncio da concessão
para 9 consórcios de administração distintos (nas mesmas condições de exploração
anteriores) de 13 aeroportos importantes, tais como os das cidades de Adelaide,
Alice Springs, Canberra, Coolangatta, Darwin, Hobart, Launceston e Townsville. Os
recursos levantados estimados foram de 730 milhões de dólares australianos, com
valores de venda direta de cerca de 35 milhões de dólares australianos. Em valores
aproximados,

1.197

bilhão

de

reais

brasileiros

e
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milhões

de

reais,

respectivamente.
Finalmente, em junho de 2002, após diversas renegociações, o maior
aeroporto comercial da Austrália, o Sydney International Airport (Aeroporto
Internacional de Sydney) teve sua concessão cedida à Southern Cross Airports
Corporation por, aproximadamente, 4 bilhões de dólares australianos (cerca de 6,5
bilhões de reais) e direitos de exploração por 30 anos.
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Segundo Zakrewski (2006), os principais impactos da privatização dos
aeroportos australianos se deram sob o ponto de vista do crescimento das receitas
comerciais, que levou a criação de verdadeiros shoppings nos complexos
aeroportuários.

5.3.3. Índia

De acordo com o relatório Airports Opportunities in India do Ministério de
Comércio & Investimento do Reino Unido (2009), a Índia tem crescimento estimado
de tráfego de passageiros 8,5% ao ano (tanto no doméstico, como no internacional),
e apresenta um contexto em seu setor aéreo bastante similar com os averiguados
no Brasil, onde a maioria das operações aeroportuárias e propriedades dos
aeroportos são de responsabilidade de uma única empresa pública, a Autoridade
Aeroportuária da Índia (Airports Authority of India) – AAI.
Segundo o relatório consolidado McKinsey (2010), assim como o modelo de
administração aeroportuário brasileiro, é utilizado o princípio de subsídio-cruzado
para subsidiar 85 aeroportos deficitários, no total de 92 aeroportos comerciais30
indianos sob o controle da AAI.
Da mesma maneira que os citados aeroportos de São Paulo (os principais do
Brasil em termos de movimentação de passageiros), grande parte dos grandes
aeroportos da Índia apresenta sinais de saturação na capacidade de atendimento do
tráfego. Os padrões operacionais dos aeroportos indianos são baixos contando com
níveis de serviços inferiores aos índices de referência mundiais, assim como os da
INFRAERO (apresentados no Capítulo III, por meio do estudo de Palhares e Espírito
Santo Jr.).
Em 2003, após quase uma década de discussões acerca de alternativas para
desenvolvimento dos aeroportos, o governo indiano iniciou a implantação de
reformas no intuito de facilitar a expansão da infraestrutura aeroportuária no país
buscando melhorar a eficiência. Entre várias medidas de adequação de qualidade,
as principais mudanças se deram nas permissões da participação privada e de

30

De
acordo
dos
dados
do
website
do
Governo
da
Índia
(www.india.gov.in/sectors/transport/regulatory_airports) a AAI controla 127 aeroportos no país,
incluídos os enclaves de fins militares,.
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investimentos estrangeiros diretos (IED) nos ativos aeroportuários, fatos que até
então, eram totalmente proibidos.

As mudanças [da Índia] nas políticas regulatórias de investimentos e
operações e a criação de incentivos tiveram implicações muito positivas
para investidores estrangeiros privados em infraestrutura, tais como
oportunidades bem definidas para os próximos anos, flexibilidade para a
gestão de receitas, oportunidade de recuperação acelerada dos
investimentos e benefícios fiscais. (MCKINSEY, p. 241)

A partir de 2005, os primeiros resultados das novas políticas se tornaram
reais quando os aeroportos de Delhi e Mumbai (cidade mais populosa do país)
foram privatizados e ocorreram os primeiros casos de Greenfield airports (conforme
conceito exposto no Capítulo I), totalmente financiados através de IED, tais como os
aeroportos internacionais das cidades de Bangalore, Hydebarad e Kerala,
inaugurados em 2008. Em Junho de 2010, mais um aeroporto construído pela
iniciativa privada entrou em operação, o aeroporto Mohali-Chandigarh, na cidade de
Chandigarh.
Atualmente, estes aeroportos representam 60% do tráfego total de 108
milhões de passageiros na Índia, segundo dados dos anos de 2008-2009; o que
pode reforçar a prerrogativa que aeroportos administrados por empresas privadas,
devido ao fato de terem uma orientação mercadológica mais focada, são mais
eficientes que aqueles geridos por empresas públicas.

5.3.4. Reino Unido

Como já exposto anteriormente, o modelo britânico é tido como o
“vanguardista” no mercado de administração aeroportuária. A British Airport
Authority (BAA) foi criada em 1965, como empresa pública para assumir a
propriedade dos principais aeroportos britânicos: os aeroportos de Heathrow,
Gatwick e Stansted, na região de Londres; e o aeroporto de Prestwick, que serve a
cidade de Glasgow, maior cidade escocesa. Depois de sua privatização em 1987,
com o decorrer dos anos, as ações da BAA foram sendo compradas e revendidas,
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até que em Junho de 2006, esta foi inteiramente comprada por um consórcio
internacional, liderado por um grupo de construção espanhol.
Durante os anos seguintes à sua privatização, a BAA controlou diversos
aeroportos britânicos, que posteriormente foram revendidos à outros operadores.
Atualmente, a empresa tem sob sua propriedade o maior aeroporto britânico e o
terceiro do mundo em volume de passageiros, o Heathrow London Airport. Os outros
aeroportos administrados pela BAA são o Stansted London Airport, também
localizado na região metropolitana de Londres; o Southampton Airport, localizado ao
sul da Inglaterra; os maiores aeroportos da Escócia: Aberdeen, Glasgow e
Edimburgo; e o Aeroporto Internacional de Nápoles, na Itália.
Paralelamente, outros aeroportos controlados por governos locais do Reino
Unido também foram privatizados, somando mais de 20 casos, nos dias de hoje.
A política de privatização aeroportuária fez parte da estratégia liberal iniciado
no governo de Margaret Thatcher, entre 1979 e 1984. Devido às dificuldades
financeiras do governo, foi definido que qualquer desenvolvimento futuro de um
aeroporto somente poderia ser financiado por meio de capital privado.
O modelo britânico gerou resultados expressivos no que se refere à geração
de receitas não-aeroportuárias, assim como na preocupação com a qualidade de
serviços, que são refletidos nos valores das tarifas aeroportuárias.

O modelo de privatização adotado no Reino Unido gerou resultados
interessantes, especialmente no que se refere à alavancagem de
receitas comerciais. De fato, a BAA consegue obter receitas
comerciais por passageiros, em seus aeroportos, praticamente
equivalentes ao dobro da média mundial. Em uma visita aos
aeroportos britânicos, é fácil notar como as áreas destinadas às
atividades comerciais são, efetivamente, grandes shoppings centers.
(MCKINSEY, p. 243).

Para poder regular a qualidade dos serviços a Civil Aviation Agency (CAA) –
Agência de Aviação Civil – britânica instituiu diversos mecanismos de garantias, tais
como:
•

O

Rebate,

no

qual

os

operadores

aeroportuários

pagam

quantias

compensatórias às companhias aéreas caso os serviços fiquem abaixo dos
padrões de qualidade pré-determinados.
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•

Bonificação sob índices de qualidade, que consiste nos aeroportos poderem
cobrar taxas aeroportuárias maiores caso seja provado que possam exceder
os níveis de excelência determinados.

•

Alavancagem de investimentos, onde em caso de atrasos na entrega de
novos ativos, os operadores são obrigados a pagar multas.

•

Ouvidoria, onde é permitido aos usuários dos aeroportos (passageiros,
companhias aéreas, comerciários, etc.) fazer reclamações sobre questões
específicas, que se de fato plausíveis, são remediadas pela CAA.

De acordo com informações disponibilizadas nos websites dos Ministérios do
Comércio e Investimentos (www.ukti.gov.uk), e dos Transportes (www.dft.gov.uk) do
Reino Unido; e ainda, segundo dados da Comissão de Competição (Competition
Comission), também do Ministério de Transportes que atestam no relatório
“Competition Commission's Market Investigation into the airport services provided by
BAA”, a BAA investiu entre a data de sua privatização até o ano de 1998, a média de
690 milhões de libras esterlinas por ano nos aeroportos que controlava. Entre 1998
até 2008 (ano de finalização do relatório), os investimentos médios saltaram para
960 milhões de libras esterlinas por ano. Utilizando-se o conversor de moedas do
website da Yahoo (www.finance.yahoo.com/currency-converter), em 16 de Outubro
de 2010, os valores são de aproximadamente, em ordem respectiva, de 1.820 bilhão
de reais e 2.533 bilhões de reais, provando os massivos investimentos no setor que,
atualmente, geram mais de 100.000 empregos diretos e movimentam 235 milhões
de passageiros e 2.3 milhões de cargas por ano.

5.4. Lições Sobre a Administração de Aeroportos

A consultoria americana McKinsey&Company apresentou em seu relatório
consolidado “Estudo do Setor de Transporte Aéreo do Brasil” de 2010, uma
excelente síntese sobre as oito principais lições a serem aprendidas dos modelos de
administração aeroportuárias mundiais:
• “Obter o máximo possível dos aeroportos como ativos” – Como já citado neste
trabalho, os aeroportos devem ser encarados como um negócio, cuja
possibilidades de explorar os potenciais devem ser levadas ao máximo
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(obviamente, de maneira sustentável). Independente do tipo de gestão,
pública ou privada, este ponto deve ser levado em conta.
• “Estar ciente de objetivos conflitantes” – Em outras palavras, este ponto prima
pela sugestão de “bom senso” que os governos que desejam conceder os
aeroportos para a iniciativa privada devem ter. É necessário que haja
planejamento de forma minuciosa no momento de definição dos valores de
utilização de seus ativos: “Uma concessão onerosa em um leilão com um
lance excessivamente alto (p.ex., privatização dos aeroportos no Reino
Unido) geraria maiores preços para os passageiros.”
• “Estabelecer os incentivos corretos não é o suficiente”- De nada adianta
conceder os aeroportos ao dinamismo do setor privado se os processos de
aprovação de obras e reformas pelos órgãos reguladores continuarem sendo
burocráticos. Relembrando o conceito da Nova Administração Pública, o
governo deve facilitar a execução dos processos, que este mesmo delegou à
terceiros.
• “As funções devem ser alocadas aos seus proprietários naturais” – seguindo o
conceito do “dono natural”, sugere-se que devem ser priorizados os
especialistas das áreas específicas no momento da escolha de quem operará
cada serviço. Exemplos: nada mais natural que um especialista na gestão de
shoppings centers coordene as operações comerciais e planeje as políticas
de varejo a serem adotadas em um aeroporto; ou, uma empresa com
experiência em estocagem e transporte, gerencie e controle as operações de
carga. Logo, dar preferência a um participante que preencha todos os
quesitos de conhecimentos técnicos e específicos seria o ideal no instante da
definição de um operador aeroportuário.
• “Os riscos devem ser alocados a quem está melhor posicionado para assumilos” – Novamente, o dono natural por dispor de maior experiência em
determinada área, é consciente dos riscos envolvidos e trabalha para
expurgá-los (ao menos, em teoria). Este ponto deve ser definido como crucial
para escolha de operadores dos aeroportos, pois caso a opção se avalie
como mal sucedida, são os usuários de seu espaço que podem assumir os
riscos (por exemplo, pagando maiores taxas aeroportuárias).
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• “Promover o processo de consulta pública é benéfico” – Saber a opinião do
usuário é sempre importante para buscar a adequação dos serviços às suas
necessidades. Assim como já acontece no mercado de Marketing, pode-se
dizer que todos os players envolvidos (órgãos reguladores, operadores
aeroportuários, companhias aéreas, etc.) no processo de administração
aeroportuária devem esforçar-se para ter uma visão orientada para o
mercado.
• “O setor aéreo se insere na matriz dos modais” – Os aeroportos não devem
ser encarados somente como terminais de embarque e desembarque para o
transporte aéreo; mas sim, como terminais de integração de diversos outros
meios de transporte, tais como trens, metrô, ônibus, barcos e até bicicletas.
• “A privatização pode ajudar” – Advani e Borins (2001), após efetuarem estudo
qualitativo com 201 aeroportos em todos os continentes, constataram que os
aeroportos privatizados têm, em média, orientação mercadológica maior que
os aeroportos geridos por empresas públicas. Este fator é importante pois
reforça as ideias anteriores ao supor que as empresas privadas, em geral,
são as donas naturais de seus setores e são mais orientadas ao mercado.
Nas questões práticas, também levam vantagem pois contam com menos
dificuldades para efetuar mudanças e maior rapidez no andamento de
processos em relação às empresas públicas.

5.5. O Vislumbre da Privatização dos Aeroportos no Brasil

Em 2006, devido à mudanças governamentais, foram veiculadas as primeiras
informações não-oficiais sobre a possibilidade da privatização de grandes
aeroportos no Brasil, como estratégia de desenvolvimento regional e para a solução
dos problemas já conhecidos.
A princípio, foi veiculada a possibilidade de privatização do Aeroporto
Internacional do Rio de Janeiro, o maior aeroporto do país em área - 17.881.696
metros quadrados – contando com a maior pista de pouso e decolagens do Brasil de
4.000m x 45m, e uma pista auxiliar de 3.180m x 47m. Segundo mais movimentado
do país em voos internacionais (atrás somente do GRU), conta com capacidade
para receber até 15 milhões de passageiros anuais, mas pode ser considerado
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atualmente, como um aeroporto subaproveitado pois opera, em média, com 25%31
de capacidade ociosa em seus terminais, concluindo-se que seu potencial como
“desenvolvedor regional” é mal explorado.
O assunto tornou-se ainda mais em voga quando, entre os anos de 2008 e
2009, diversas declarações de caráter positivo foram feitas pelo governo federal Ministério da Defesa e ANAC em relação a possibilidade do acontecimento.

O

Aeroporto de Viracopos, em Campinas também foi apontado como um dos outros
possíveis aeroportos a serem cedidos a iniciativa privada.
No Brasil, de fato, já existe desde 1986, previsão em lei quanto a privatização
de aeroportos. Denominadas como “concessões” (que não deixa de ser um meio de
privatização, quando se utiliza o sentido genérico do termo), o Código Brasileiro de
Aeronáutica (Lei no. 7565/86), em seu artigo 36 define:
O artigo 36 do Código Brasileiro de Aeronáutica dispõe que os aeródromos
públicos serão construídos, mantidos e explorados:
(i)
diretamente pela União;
(ii)
por empresas especializadas da Administração Federal Indireta ou de
suas subsidiárias, vinculadas ao atual Ministério da Defesa;
(iii)
mediante convênio com os Estados ou Municípios; ou
(iv)
por concessão ou autorização.(BRASIL. 1986).

O modelo de administração via INFRAERO está autorizado pelo item “ii”, que
dispõe sobre empresas estatais vinculadas ao Governo (por meio do Ministério da
Defesa). No item “iii”, que dispõe sobre o convênio com governos locais, é possível
ser exemplificado no caso dos 30 aeroportos e aeródromos paulistas administrados
pelo Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo (DAESP)32.
Logo, segundo o item “iv” seria perfeitamente factível à concessão da
administração de aeroportos brasileiros à iniciativa privada. Obviamente, seriam
necessárias a edição de normas de regulação pelos órgãos competentes do setor.
Atualmente, segundo a ANAC e Ministério da Defesa, modelos de
concessões estão sendo estudados. Entretanto, devido ao fato do ano de 2010 (ano
de finalização deste estudo) se tratar de ano de eleições à presidência da República
31

Média referente a movimentação de passageiros nos anos de 2008 e 2009.
Vale a nota que, segundo o Superintendente da DAESP, Sr. Sérgio Augusto Arruda Camargo,
informa em entrevista concedida à Revista AERO Magazine de Agosto de 2010, o Estado de São
Paulo seria o pioneiro no país, pois já estuda um processo de concessão em blocos de todos os
aeroportos sob seu controle à empresários interessados. A aprovação foi submetida à ANAC, em
2009 e até finalização deste trabalho era aguardado seu parecer.

32
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do Brasil, a decisão final foi oficialmente adiada para a próxima gestão
governamental.
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4. CONCLUSÃO

O presente estudo demonstrou que os aeroportos se apresentam como um
dos elementos diretamente vinculados ao desenvolvimento do setor aéreo, assim
como

exercem

papel

importante

para

a

cadeia

turística

e

econômica

contemporânea. Pode-se afirmar que, além dos fatores socioeconômicos favoráveis
e demanda, o crescimento do transporte aéreo está fundamentalmente ligado à
construção de complexos aeroportuários.
Hoje em dia, os aeroportos ocupam o lugar de importância outrora ocupado pelos
portos marítimos que tinham “papel” crucial para a subsistência das cidades que
dependiam dos itens que chegavam através dos navios. Estas cidades recebiam a
denominação de “cidades-portuárias”: não somente por estarem localizadas junto
aos portos, mas também por agregarem valor aos produtos comercializados e
distribuídos para toda sua região de influência (encaixando-se na definição moderna
de “hub”). Junto com a tecnologia e a invenção do avião, que mudaram
definitivamente a maneira das nações se inter-relacionarem, o conceito evoluiu para
“cidades-aeroportuárias”: as cidades que têm seus aeroportos, não somente como
meios de acesso, mas como ferramentas de crescimento e desenvolvimento
socioeconômico.
Portanto, há de se ter em mente que os complexos aeroportuários, além das
condições mínimas de infraestrutura para recepcionar voos e embarcar/desembarcar
passageiros, necessitam de uma administração que prime pela busca constante da
qualidade dos serviços e do uso inteligente das estruturas no intuito de maximizar as
receitas. Esta nova maneira de encarar os aeroportos, leva-os a serem vistos como
“centros de negócios”, onde são agregadas atividades muito além das usuais e
diretamente relacionadas com o setor aéreo. Desta forma, os ativos acabam
tornando-se, em muitos casos, verdadeiros shopping centers, onde são encontrados
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estabelecimentos comerciais dos mais diversos segmentos e setores econômicos,
tais como lojas, restaurantes, cafés, cinemas, teatros, livrarias, bancos, hospitais,
spas e locais de atendimento cosmético, hotéis, autarquias públicas diversas,
academias de ginástica, centros financeiros e sede de empresas, e até indústrias de
produção de bens em seu entorno.
Sob o ponto de vista do Turismo, o novo enfoque acaba por estabelecer os
aeroportos como novos locais de atratividade e de interesse econômico e
urbanístico, “alimentando” a cadeia turística da região, garantindo as relações de
intercâmbio social, econômico e cultural que são um dos pilares da “turismologia”.
Entretanto, o principal modelo de administração aeroportuária brasileiro,
centralizado e de controle estatal, mostrou-se ineficiente de acordo com os
parâmetros de operacionalidade e qualidade internacionais. Foram averiguadas
questões como baixa produtividade e qualificação dos recursos humanos que
afetam a produtividade dos complexos; tarifas aeroportuárias consideradas altas em
relação ao retorno esperado; pouco incentivo ao crescimento das receitas
comerciais que possibilitariam uma menor dependência das receitas aeronáuticas;
atrasos de obras que geram custos evitáveis.. Logo, constatou-se que os aeroportos
brasileiros administrados pela estatal INFRAERO não estão sendo encarados como
complexos de importância socioeconômica para suas regiões, com grande poder de
atração de investimentos, que extrapolam os limites de “simples entreposto”.
Adicionam-se as questões anteriores, as projeções de crescimento do fluxo do
tráfego aéreo brasileiro para os próximos 20 anos, onde estão previstas mais que a
duplicação de demanda. Tais fatos acabam por tornar a situação alarmante quando
são levadas em conta as características do atual sistema de gestão aeroportuária e
do setor aéreo do Brasil.
Baseando-se na tendência pós-moderna da “Nova Administração Pública”, na
qual é defendida que os “donos naturais” de determinada atividade são os que
devem se ocupar de sua realização e manutenção (pois são especializados), as
parcerias público-privadas surgiram como ideais para o atendimento das demandas
sociais. Nesta hipótese, devido ao conhecimento e análise de casos similares em
outros setores da economia brasileira e em casos de aeroportos estrangeiros, a
possível administração aeroportuária individualizada e com participação privada
seria mais orientada para as exigências dos usuários, o que atenderia com maior
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facilidade e flexibilidade as mudanças do mercado e necessidade de adequação de
estruturas.
Conclui-se que, no complexo contexto brasileiro, a participação privada nos
aeroportos, por meio dos modelos privatizatórios, seria a alternativa mais eficiente e
coerente para suprir as necessidades atuais e futuras do setor. Logo, aponta-se a
privatização33 dos aeroportos como a alternativa eficiente e coerente para suprir as
necessidades e demandas do setor. Entende-se que, além de uma administração
aeroportuária individualizada ter mais ciência das necessidades locais e mais
facilidade para controlar, gerir, operar e investir do que uma gestão centralizadora, o
conhecimento técnico, a flexibilidade processual e a orientação mercadológica da
iniciativa privada seriam relevantes para que os aeroportos brasileiros atingissem
níveis operacionais e de qualidade de classe mundial.
Como demonstrado em comparação com outros exemplos internacionais, a
privatização dos aeroportos pode estimular melhorias operacionais e qualitativas dos
ativos aeroportuários e pode incentivar o desenvolvimento da região através da
tipologia de impactos que influenciam no desenvolvimento socioeconômico, e por
consequência o turismo.
É importante enfatizar que o governo brasileiro tem experiência na
privatização (ou desestatização) de diversos outros setores da economia, entre eles
rodovias, ferrovias, portos, e serviços de telecomunicações e energia elétrica.
Portanto, é de se esperar que uma possível “abertura” do controle dos aeroportos
para empresas privadas não seria de todo “novo” ao contexto nacional.
Verificou-se que dentre os tipos de impactos socioeconômicos envolvidos na
instalação de um aeroporto, existem três formas de ganhos potenciais diretos que
podem ser obtidos com a privatização: melhoria na eficiência operacional
(explorando melhor os meios para cortar custos e maximizar as receitas); a
introdução de um novo modelo de gestão, que em grande parte, preza pelas ações
diretamente orientadas a atender as necessidades dos usuários; e decisões de
investimentos mais inteligentes, muitas vezes, integradas com parcerias nos
diversos âmbitos governamentais e privados. Também, faz-se possível conjecturar
que a possibilidade do novo modelo serviria como fator motivador para o
33

A palavra privatização vem do verbo “privatizar” definido como ação de trazer para o setor privado
ou particular (MICHAELIS 2009). Do latim privus cujos significados vão desde “particular”, “próprio” “ à
“especial” (FARIA, 1962). O termo também é sinônimo de desestatização e conta com várias
interpretações genéricas.
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aperfeiçoamento qualitativo dos transportes coletivos e vias de acesso de cada
região atendida pelos aeroportos, pois os fluxos de pessoas gerados pela
intensificação da utilização dos terminais acabaria por forçar o poder público a
investir em novas estruturas para atender a demanda.

Evidentemente, tais

resultados dependeriam da cooperação entre as políticas de promoção das áreas de
influência dos complexos aeroportuários e seus planejamentos urbanos, já que
ambos são interdependentes.
Pelas ideias e conceitos previamente expostos e por meio das análises
comparativas com outros modelos adotados pelo mundo, foi possível supor como
uma possível adoção do modelo de privatização aeroportuário pelo Estado brasileiro
impactaria sobre a produtividade e qualidade dos aeroportos, e consequentemente,
para o Turismo.
Espera-se que este estudo possa servir como fonte de consulta, e auxiliar no
processo de revitalização logística e comercial dos aeroportos brasileiros,
consolidando-os como centros geradores de negócios, e não somente como meros
terminais de embarque e desembarque.

79
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ADVANI, A. e BORINS, S. Managing Airports: a test of the New Public
Management. International Public Management Journal, 2001.
Aéroports de Paris. Groupe & Stratégie. L’Essenties – Nos plateformes. Disponivel
em < http://www.aeroportsdeparis.fr/ADP/fr-FR/Groupe/GroupeStrategie/LEssentiel/NosPlateformes/ParisCDG/paris_cdg.htm>. Acessado em 11 de Setembro
de 2010.
Airport International Council (ACI) – Passenger Traffic 2008 Final. Disponível
em<http://www.aci.aero/cda/aci_common/display/main/aci_content07_c.jsp?zn=aci&cp=1-5-5455_666_2__>. Acessado em 10 de Abril de 2010.
BAUDOUIN, T. A Cidade Portuária na Mundialização. In: Cocco, G., Silva, G.
(eds), Cidades e Portos: os Espaços da Globalização, capítulo 2, Rio de Janeiro,
DP&A, 1999.
BEHNKE, P. Non-aeronautical revenues and the `single till’ dilemma. In: Airport
World, volume 5, issue 4, 2000.
BRASIL. Comando da Aeronáutica (Comaer). Código Brasileiro de Aeronáutica.
Brasília, 1986.
BRASIL. Comando da Aeronaútica. Relatório Final A – No. 22/CENIPA. Brasília,
2008.
BRASIL. Comando da Aeronaútica. Relatório Final A – No. 67/CENIPA. Brasília,
2009.
BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Estimativas de
População 2009. Brasília, 2009.
BRASIL. Ministério do Turismo. Estudos da Competitividade do Turismo Brasileiro.
O TRANSPORTE AÉREO NO BRASIL: PANORAMA GERAL, AVALIAÇÃO DA
COMPETITIVIDADE E PROPOSTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O SETOR.
Brasília, 2007.
BORINS, S. Government in transition: a new paradigm in public administration.
Páginas 3-23 do University of Toronto Press, Common-wealth Association for Public
Administration and Management, Government in transition, 1995.
CÂNDIDO JUNIOR, J. O. Os gastos públicos no Brasil são produtivos? IPEA,
texto para discussão no. 781, Fevereiro, 2001.
Changi Airport – About Changi Airport. Disponível em <
http://www.changiairport.com/our-business/about-changi-airport>. Acessado em 10 de
Setembro de 2010.

80

“Entre o céu e o inferno”. VEJA. São Paulo: Abril. Edição 2159, ano 43, n. 14, 7
Abril. 2010.
“Dá pra fazer rápido, sim”. VEJA. São Paulo: Abril. Ano 43, 11 de Agosto. 2010.
“DAESP busca parceiro para seus aeroportos”. Revista AERO Magazine. São
Paulo: Spring. Ano 17, n. 195.
DOGANIS, R. The Airport Business. Reino Unido, Routeledge, 1998.
Folha Online, 04 de Setembro de 2008, Governo confirma planos de privatizar
aeroportos Galeão e Viracopos. Disponível em < file:///I:/Mono/Folha%20Online%20%20Dinheiro%20%20Governo%20confirma%20plano%20de%20privatizar%20aeroportos%20Gale%C3%A3o%20e%2
0Viracopos%20-%2004-09-2008.htm>. Acessado em 4 de Setembro de 2008.

“Em NY, terminal fica pronto em menos de 3 anos”. Jornal O GLOBO. Rio de
Janeiro, 8 de Agosto de 2010.
Fraport AG. Creditor Relations. 2009 Annual Financial Statement. Disponivel em <
Acessado
em 16 de Outubro de 2010.

http://www.fraport.com/cms/investor_relations/rubrik/27/27385.creditor_relations.htm>.

HALL, Robert E.; LIEBERMAN, Marc. Microeconomia – Princípios e Aplicações.
São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2003.
ICAO. Case Study: Australia. 2007.
ICAO. Case Study: Germany. 2007.
ICAO. Case Study: United Kingdom. 2007.
IDORNIGIE, Paul Obo. Designing, negotiating and drafting of concessions

contracts. 2004. 20 f. Bureau of Public Enterprises, Abuja, Nigeria.
INFRAERO, Estatísticas de aeroportos, Dez 2008. Disponível em
<http://www.infraero.gov.br/upload/arquivos/movi/mov_operac._1208revisado.pdf>. Acessado 5
de Abril de 2009.
INFRAERO, Estatísticas de aeroportos, Dez 2009. Disponível em
<http://www.infraero.gov.br/upload/arquivos/movi/mov_operac._1208revisado.pdf>. Acessado 5
de Abril de 2009.
INFRAERO, Institucional, A empresa. Disponível em
Acessado em 17 de Maio de 2008.

<http://www.infraero.gov.br/item_gera.php?>.

INFRAERO, Tarifas aeroportuárias. Disponível em
<http://www.infraero.gov.br/item_gera.php?gi=taraero&menuid=tar> Acessado em 12 de
Fevereiro de 2010.

81

“INFRAERO não é a única responsável”. Revista AERO Magazine. São Paulo:
Spring. Ano 17, n. 195.
KUHN, Ernani Lustosa. Impacto da competição entre aeroportos no Brasil.
2003. 115 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Mestrado em Economia).
Universidade de Brasília, Brasília, 2003.
LOCKWOOD, A. e MEDLIK, S. (org.) tradução de Eliana Keeling. Turismo e
Hospitalidade no século XXI. Barueri, SP. Manole, 2003.
LOPES, Dario Rais. Airport Performance & Benchmarking: Um experimento
brasileiro. 2008. 12 f. Artigo. Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo,
2008.
MCKINSEY&COMPANY. Estudo do Setor de Transporte Aéreo no Brasil:
Relatório Consolidado. Rio de Janeiro, RJ, 2010, 1ª. Edição.
“No centro das atenções”. Revista AERO Magazine. São Paulo: Spring. Ano 17, n.
195.
OHRI, Manuj. Airport Privatization in India – A study of different modes of
infrastructure provision. 2008. 13 f. Dissertação. University of Delhi, Delhi, 2008.
PALHARES, G.L. Aeroportos, Turismo e desenvolvimento socioeconômico.
200. 180 f. Tese (Mestrado em Engenharia do Transporte). COPPE/UFRJ, Rio de
Janeiro, 2001.
PINTO, Claúdia Maria Borges Costa. O processo de privatização e
desestatização do Estado Brasileiro.[S.I.] [2007?].
Portal Exame. É bonito, não atrasa e ainda dá lucro, 2008. Disponível em
<http://portalexame.abril.com.br/revista/exame/edicoes/Infra2008/especiais/bonito-nao-atrasa-aindalucro-410836.html> . Acessado em 14 de Fevereiro de 2009.
SANCHO, Amparo. Introdução ao Turismo.São Paulo, SP. Roca, 2001.
SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do Trabalho Científico. São Paulo, SP.
Cortez, 1941, 22ª. Edição.
UK Government. UK Trade & Investment. Export. Sectors. Mass Transport. Airports.
Disponivel em <http://www.ukti.gov.uk/pt_pt/export/sectors/masstransport/airports.html?null>.
Acessado em 16 de Outubro de 2010.
UK Government. UK Trade & Investment. Sector Briefing. Airport Opportunities in
India. 2009.
Valor Econômico, 2010, Reforma pretende transformar Tom Jobim em
“hub”.Disponível em

82
<http://www.valoronline.com.br/seminarios/investinrio/suplemento/suplemento13.shtml> Acessado
em 17 de Maio de 2010.
VASCONCELOS, Leonardo Fernandes Soares. Aeroporto como integrante de
um projeto de desenvolvimento regional: a experiência brasileira. 2007. 149 f.
Dissertação (Mestrado em Transportes). Universidade de Brasília, Brasília, 2007.

83
BIBLIOGRAFIA

ADVANI, A. e BORINS, S. Managing Airports: a test of the New Public
Management. International Public Management Journal, 2001.
Aero Magazine. Notícia. Privatização à colombiana. Disponível em <
http://aeromagazine.uol.com.br/noticia/privatizacao-colombiana/l> Acessado em 19 de Agosto
de 2010.
Aero Magazine. Notícia. O futuro da INFRAERO. Disponível em <
Acessado em 19 de
Agosto de 2010.
http://aeromagazine.uol.com.br/noticia/estudo-define-futuro-da-infraero/>

Aéroports de Paris. Groupe & Stratégie. L’Essenties – Nos plateformes. Disponivel
em < http://www.aeroportsdeparis.fr/ADP/fr-FR/Groupe/GroupeStrategie/LEssentiel/NosPlateformes/ParisCDG/paris_cdg.htm>. Acessado em 11 de Setembro
de 2010.
Agência Nacional de Aviação Civil (Brasil). Biblioteca, Leis, Lei de Criação da
ANAC (No. 11.182 de 27 de Setembro de 2005). Disponível em <
http://www.anac.gov.br/biblioteca/leis/lei11182.pdf> . Acessada em 27 de Outubro de 2007.
Agência Nacional de Transportes Terrestres (Brasil). Notícias, 1 de Julho de 2010.
Disponível em <http://appeantt.antt.gov.br/noticias/mostra_noticia.asp?id=3219> . Acessado
em 3 de Julho de 2010.
Airport International Council (ACI) – Passenger Traffic 2008 Final. Disponível
em<http://www.aci.aero/cda/aci_common/display/main/aci_content07_c.jsp?zn=aci&cp=1-5-5455_666_2__>. Acessado em 10 de Abril de 2010.
BAUDOUIN, Thierry. A Cidade Portuária na Mundialização. In: Cocco, G., Silva, G.
(eds), Cidades e Portos: os Espaços da Globalização, capítulo 2, Rio de Janeiro,
DP&A.
BHADRA, D. e HECHTMAN, D. Determinants of airport hubbing in the United

States: An empirical framework. 2004. 26 f. MITRE CORPORATION, 2004.
BRASIL. Comando da Aeronáutica (Comaer). Código Brasileiro de Aeronáutica.
Brasília, 1986.
BRASIL. Comando da Aeronaútica. Relatório Final A – No. 22/CENIPA. Brasília,
2008.
BRASIL. Comando da Aeronaútica. Relatório Final A – No. 67/CENIPA. Brasília,
2009.
BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Estimativas de
População 2009. Brasília, 2009.

84
BRASIL. Ministério do Turismo. Estudos da Competitividade do Turismo Brasileiro.
ALGUMAS CONSIDERAÇÕES ACERCA DA RELAÇÃO ENTRE TRANSPORTE
AÉREO REGIONAL E TURISMO. Brasília, 2007
BRASIL. Ministério do Turismo. Estudos da Competitividade do Turismo Brasileiro.
ANÁLISE DE ALGUNS DESTINOS COMPETITIVOS DO BRASIL EM TERMOS DE
TURISMO INTERNACIONAL. Brasília, 2007

BRASIL. Ministério do Turismo. Estudos da Competitividade do Turismo Brasileiro.
DETERMINANTES DO FLUXO DE TURISTAS ESTRANGEIROS PARA O BRASIL.
Brasília, 2007
BRASIL. Ministério do Turismo. Estudos da Competitividade do Turismo Brasileiro.
O TRANSPORTE AÉREO NO BRASIL: PANORAMA GERAL, AVALIAÇÃO DA
COMPETITIVIDADE E PROPOSTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O SETOR.
Brasília, 2007.
BRASIL. Ministério do Turismo, Estudo da Demanda Turística Internacional –
2004/2008, 2009.
BRASIL. Poder Legislativo, Lei N. 5862 de 12 de Setembro de 1972.
BORINS, S. Government in transition: a new paradigm in public administration.
Páginas 3-23 do University of Toronto Press, Common-wealth Association for Public
Administration and Management, Government in transition, 1995.
Changi Airport – About Changi Airport. Disponível em <
http://www.changiairport.com/our-business/about-changi-airport>. Acessado em 10 de
Setembro de 2010.
COX, C.. From Wall Street to Rio: a look into Brazil’s improved capital markets and
the country’s improved prospects for economic growth 2010.
“Entre o céu e o inferno”. VEJA. São Paulo: Abril. Edição 2159, ano 43, n. 14, 7
Abril. 2010.
Estadão.com.br, Economia, Jobim: terá concessão, e não privatização, de
aeroportos. Disponível em < http://www.estadao.com.br/noticias/economia,jobim-teraconcessao-e-nao-privatizacao-de-aeroportos,370872,0.htm> Acessado em 22 de Setembro
de 2010.
“Dá pra fazer rápido, sim”. VEJA. São Paulo: Abril. Ano 43, 11 de Agosto. 2010.
“DAESP busca parceiro para seus aeroportos”. Revista AERO Magazine. São
Paulo: Spring. Ano 17, n. 195.
DOGANIS, R. The Airport Business. Reino Unido, Routeledge, 1998.

85
Folha Online, 04 de Setembro de 2008, Governo confirma planos de privatizar
aeroportos Galeão e Viracopos. Disponível em < file:///I:/Mono/Folha%20Online%20%20Dinheiro%20%20Governo%20confirma%20plano%20de%20privatizar%20aeroportos%20Gale%C3%A3o%20e%2
0Viracopos%20-%2004-09-2008.htm>. Acessado em 4 de Setembro de 2008.

Fraport AG. Creditor Relations. 2009 Annual Financial Statement. Disponivel em <
Acessado
em 16 de Outubro de 2010.

http://www.fraport.com/cms/investor_relations/rubrik/27/27385.creditor_relations.htm>.

“Em NY, terminal fica pronto em menos de 3 anos”. Jornal O GLOBO. Rio de
Janeiro, 8 de Agosto de 2010.
HALL, Robert E.; LIEBERMAN, Marc. Microeconomia – Princípios e Aplicações.
São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2003.
ICAO. Case Study: Argentina. 2007.
ICAO. Case Study: Australia. 2007.
ICAO. Case Study: Canada. 2007.
ICAO. Case Study: Germany. 2007
ICAO. Case Study: South Africa. 2007.
ICAO. Case Study: United Kingdom. 2007.
ICAO. Case Study: United States. 2007.
IDORNIGIE, Paul Obo. Designing, negotiating and drafting of concessions

contracts. 2004. 20 f. Bureau of Public Enterprises, Abuja, Nigeria.
INFRAERO, Estatísticas de aeroportos, Dez 2008. Disponível em
<http://www.infraero.gov.br/upload/arquivos/movi/mov_operac._1208revisado.pdf>. Acessado 5
de Abril de 2009.
INFRAERO, Estatísticas de aeroportos, Dez 2009. Disponível em
<http://www.infraero.gov.br/upload/arquivos/movi/mov_operac._1208revisado.pdf>. Acessado 5
de Abril de 2009.
INFRAERO, Institucional, A empresa. Disponível em
<http://www.infraero.gov.br/item_gera.php?>. Acessado em 17 de Maio de 2008.
INFRAERO, Tarifas aeroportuárias. Disponível em
<http://www.infraero.gov.br/item_gera.php?gi=taraero&menuid=tar> Acessado em 12 de
Fevereiro de 2010.
INFRAERO não é a única responsável. Revista AERO Magazine. São Paulo:
Spring. Ano 17, n. 195.

86

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Brasil). Panorama e Perspectivas para
o Transporte Aéreo no Brasil e Mundo. 2010.
JusBrasil, Legislação, Lei 6009/73 – Dispõe sobre a utilização e a exploração dos
aeroportos, das facilidades à navegação aérea e dá outras providências.
Disponível em < http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/109765/lei-6009-73> Acessado em 3
de Julho de 2010.
KUHN, Ernani Lustosa. Impacto da competição entre aeroportos no Brasil.
2003. 115 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Mestrado em Economia).
Universidade de Brasília, Brasília, 2003.
LEVY, Ricardo Pagliari. Concessão dos Aeroportos: Aspectos jurídicos. Pinheiro
Neto Advogados, 2008.
LOCKWOOD, A. e MEDLIK, S. (org.) tradução de Eliana Keeling. Turismo e
Hospitalidade no século XXI. Barueri, SP. Manole, 2003.
LOHMANN, G e PANOSSO NETTO, A. Teoria do Turismo – Conceitos, Modelos
e Sistema. São Paulo: Aleph, 2008. 1ª. Edição.
LOPES, Dario Rais. Airport Performance & Benchmarking: Um experimento
brasileiro. 2008. 12 f. Artigo. Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo,
2008.
MCKINSEY&COMPANY. Estudo do Setor de Transporte Aéreo no Brasil:
Relatório Consolidado. Rio de Janeiro, RJ, 2010, 1ª. Edição.
“No centro das atenções”. Revista AERO Magazine. São Paulo: Spring. Ano 17, n.
195.
OHRI, Manuj. Airport Privatization in India – A study of different modes of
infrastructure provision. 2008. 13 f. Dissertação. University of Delhi, Delhi, 2008.
PALHARES, G.L. Aeroportos, Turismo e desenvolvimento socioeconômico.
200. 180 f. Tese (Mestrado em Engenharia do Transporte). COPPE/UFRJ, Rio de
Janeiro, 2001.
PINTO, Claúdia Maria Borges Costa. O processo de privatização e
desestatização do Estado Brasileiro.[S.I.] [2007?].
Portal Exame. É bonito, não atrasa e ainda dá lucro, 2008. Disponível em
<http://portalexame.abril.com.br/revista/exame/edicoes/Infra2008/especiais/bonito-nao-atrasa-aindalucro-410836.html> . Acessado em 14 de Fevereiro de 2009.
SANCHO, Amparo. Introdução ao Turismo.São Paulo, SP. Roca, 2001.
SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do Trabalho Científico. São Paulo, SP.
Cortez, 1941, 22ª. Edição.

87

UK Government. UK Trade & Investment. Export. Sectors. Mass Transport. Airports.
Disponivel em <http://www.ukti.gov.uk/pt_pt/export/sectors/masstransport/airports.html?null>.
Acessado em 16 de Outubro de 2010.
UK Government. UK Trade & Investment. Sector Briefing. Airport Opportunities in
China. 2009.
UK Government. UK Trade & Investment. Sector Briefing. Airport Opportunities in
India. 2009.
UK Government. UK Trade & Investment. Sector Briefing. Airport Opportunities in
Mexico. 2009.
Valor Econômico, 2010, Reforma pretende transformar Tom Jobim em
“hub”.Disponível em
<http://www.valoronline.com.br/seminarios/investinrio/suplemento/suplemento13.shtml> Acessado
em 17 de Maio de 2010.
VASCONCELOS, Leonardo Fernandes Soares. Aeroporto como integrante de
um projeto de desenvolvimento regional: a experiência brasileira. 2007. 149 f.
Dissertação (Mestrado em Transportes). Universidade de Brasília, Brasília, 2007.

