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RESUMO 

O presente trabalho busca descobrir quais fatores são capazes de explicar o 
desempenho das empresas do setor aéreo, bem como as possíveis causas 
para a diferenciação de desempenho nas empresas deste setor, tendo por 
fundamento a teoria da visão baseada em recursos (RBV) e a teoria 
Institucional, teorias estas relacionadas ao campo da estratégia empresarial. 
Para atingir esse objetivo, vamos traçar um histórico do setor de aviação 
comercial brasileira desde os seus primórdios até o ano de 2007, realizaremos 
uma revisão de literatura sobre a RBV, teoria Institucional, vantagem 
competitiva e desempenho organizacional. Trabalhamos com dados 
secundários fornecidos pela ANAC, referentes ao período de 1995 a 2007, os 
quais devem ser analisados à luz de uma análise multinível, considerando o 
fator firma na análise. 

 

PALAVRAS-CHAVE Setor aéreo, teoria da visão baseada em recursos, 
vantagem competitiva, desempenho. 
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ABSTRACT 

This study seeks to discover which factors can explain the performance of 
companies in the airline industry, as well as the possible causes for differential 
performance in enterprises of this sector, since it is based the theory of 
resource-based view (RBV) and institutional theory , these theories related to 
the field of business strategy. To achieve this goal, we draw a history of 
commercial aviation in Brazil since its origin up to the year 2007 we will conduct 
a review of literature on the RBV, Institutional theory, competitive advantage 
and organizational performance. We work with secondary data supplied by 
ANAC, to period 1995 a 2007, which must be examined through a multilevel 
analysis, considering the factor analysis firm. 
 
 

KEYWORDS Aviation sector, resource-based vision theory, competitive 

advantage, performance. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

O desenvolvimento de um país também é medido pelo grau de 

desenvolvimento do seu setor aéreo, uma vez que um setor eficiente e eficaz 

pode trazer ganhos na área de turismo e na área de negócios. Atualmente no 

Brasil temos cerca de 35 empresas operantes no setor aéreo civil, controlado 

basicamente por duas grandes empresas, a TAM e a GOL (AGÊNCIA 

NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL – ANAC, 2008). 

 

A história da aviação civil brasileira data da década de 1920, e teve 

diversos altos e baixos, chegando ao ponto de quatro grandes companhias 

controlarem o mercado (ANDERSON, 1979). 

 

No passado recente, porém, dessas quatro companhias que 

controlavam o mercado há menos de dez anos, somente uma continua em 

posição de destaque, sendo que duas encerraram as suas atividades e outra 

está em processo de reestruturação, não tendo mais uma participação 

expressiva como nos seus tempos áureos (ANAC, 2008). 

 

Com a abertura de mercado vivenciada no Brasil a partir da década de 

1990, passamos também por um processo de desregulamentação do setor, 

buscando, conforme dados da ANAC (2008), tornar o setor mais competitivo, 

porém, conforme estudos já realizados, a desregulamentação ainda entrava a 

administração das empresas do setor. 

 

A proposta do presente trabalho é efetuar uma análise de todas as 

empresas do setor aéreo de passageiros ou passageiros e cargas nacionais, 

buscando saber se as teorias estudadas no decorrer do trabalho – teoria da 

visão baseada em recursos e a teoria institucional – podem ou não explicar o 

desempenho dessas empresas. 

Deverá ser realizado um estudo, por meio de regressões multinível, a fim 

de determinar quais fatores podem influenciar o desempenho e quais empresas 

apresentaram desempenho diferenciado em relação ao grupo estudado. 
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No setor aéreo, há diversas competências e habilidades internas que 

podem explicar um desempenho diferenciado, como a aplicação de 

treinamentos, o know-how, a qualidade dos equipamentos e do seu pessoal, 

fatores esses que estão presentes na teoria da visão baseada em recursos, 

que pode ser descrita como uma abordagem que considera as competências, 

capacidades e habilidades como sendo a ‘base de conhecimento’ produtivo e 

organizacional e, por sua vez, a fonte mais importante da vantagem 

competitiva, da heterogeneidade e do retorno (lucratividade) das firmas 

(BARNEY, 2001). 

 

Na análise do setor, verifica-se uma tendência à desregulamentação, 

porém ainda há uma forte coerção por parte do governo, como o efetivo 

controle da malha aérea, o controle sobre procedimentos de segurança, as 

formas de atendimento ao público.  

Este trabalho tem por objetivo explicar, com base na teoria da RBV e na 

teoria institucional, quais são as variáveis que alteram o desempenho e por que 

ocorre diferenciação de desempenho entre as empresas do setor aéreo 

brasileiro. 

O presente trabalho está dividido em 09 capítulos. O capítulo 1 é de 

introdução; o capitulo 2 visa contextualizar a pesquisa, e é subdividido em 

problematização da pesquisa, objetivo geral, objetivos específicos, bem como a 

justificativa e a relevância do tema escolhido. O capítulo 3 é responsável pelas 

revisões de literatura realizadas para atingir o nosso objetivo, a saber, sobre a 

teoria da visão baseada em recursos, sobre vantagem competitiva, 

desenvolvimento organizacional e uma revisão sobre o setor aéreo. Já no 

capítulo 4 são apresentados os procedimentos metodológicos, inclusive a 

operacionalização do trabalho e a análise dos dados. No capítulo 5, falamos 

sobre a fonte de dados e o tratamento da amostra. Para o capítulo 6 ficou 

reservada a explanação sobre o método de análise. A apresentação dos quatro 

modelos está no capítulo 7; e seus resultados, no capítulo 8. Para finalizar, no 

capítulo 9 estão as nossas considerações finais e as indicações para estudos 

futuros. 
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2 CONTEXTUALIZAÇÃO 
 

2.1 Problematização da pesquisa 
 

A exploração dos serviços de transporte aéreo nacional teve o seu início na 

década de 1920, com a liberação das primeiras concessões (PEREIRA, 1987).  

Hoje o sistema é regulado pelo disposto no art. 21, inciso XII, alínea c, e 

inciso XXII; art. 22, incisos I e X; artigos 84 a 86, art. 175 e art. 178, todos 

inseridos na Constituição Federal de 1988, e por leis esparsas contidas no 

ordenamento jurídico brasileiro, as quais devem ser seguidas à risca pelas 

instituições visando à preservação da soberania nacional e a segurança dos 

vôos (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988).  

Conforme analistas do mercado financeiro, o setor aéreo é considerado 

como de alto risco para os investidores, pois, segundo análise da Bovespa 

(2009), apesar de muitos indicadores, como o total de empregos gerados e o 

impacto no PIB brasileiro – por volta de 3% –, as companhias aéreas 

brasileiras têm problemas econômicos estruturais, como a existência de 

diversas empresas para um mercado com número pequeno de passageiros 

transportados; o fato de os custos serem elevados, quando comparados aos 

padrões internacionais; e pelo motivo de o setor ser regulamentado pelo 

governo federal, fatores esses que, conforme análise da Bovespa, influem no 

risco de se investir em ações das empresas desse setor (BOVESPA, 2009). 

Para Barney (1991), o desempenho é definido como o resultado da 

reunião de ativos capazes de exceder o retorno esperado pelos acionistas; e 

para Chakravarthy (1986), as empresas que apresentam desempenho 

extraordinário são aquelas capazes de apresentar maior qualidade de 

adaptação ao ambiente em que atuam. 

Após a revisão foi efetuada uma análise dos dados das companhias 

aéreas, com o intuito de averiguar quais fatores podem influenciar o 
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desempenho e se há diferenciação de desempenho das empresas do setor 

aéreo, buscando características presentes na teoria da RBV e na teoria 

institucional que possam explicar os fatores que influenciam o desempenho e a 

diferenciação no desempenho final das empresas do setor aéreo comercial de 

passageiros e passageiros e cargas brasileiro. 

Tendo em vista o exposto acima, os objetivos deste trabalho são: 

2.2 Objetivo geral 
 

Identificar quais fatores podem explicar as eventuais diferenças de 

desempenho das empresas do setor aéreo civil brasileiro de passageiros e 

passageiros e cargas. 

2.3 Objetivos específicos 
 
• Identificar pela literatura quais os indicadores de desempenho podem ser 

usados no setor. 

• Identificar quais variáveis podem explicar eventuais desempenhos 

diferenciais e estimar suas influências. 

• Identificar as relações entre as variáveis com base em informações 

econômicas, financeiras e estatísticas, bem como informações de mercado. 

• Avaliar comparativamente o desempenho das empresas, tendo como base  

eventuais fatores não observados no modelo. 

2.4 Justificativa e relevância 
 

O ramo escolhido para analise é o setor aéreo brasileiro. Conforme Pereira 

(1987), no setor aéreo há uma história de crises, inclusive para as empresas 

consideradas como as melhores do setor, e no período a ser estudado, de 

1995 a 2007, presenciamos o desaparecimento de três companhias de 

prestígio e com grau de aceitação alto entre os consumidores, a Transbrasil, a 

Vasp e a BRA. Acompanhamos também a crise na mais antiga companhia 

aérea nacional, a Varig, que até os dias atuais não conseguiu contornar a crise 
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à qual já está imersa há algum tempo, como veremos no desenvolver do 

trabalho (ANAC, 2008). 

Hoje no Brasil, no setor comercial de aviação aérea, temos a presença 

de 20 empresas de aviação civil, porém apenas duas grandes empresas, TAM 

e GOL, respondem por aproximadamente 90% da participação no mercado. No 

decorrer do período estudado, 16 empresas encerraram as suas atividades, 

empresa como a Vasp, Transbrasil, BRA, dentre outras. Das 20 empresas 

atuantes no ano de 2007, algumas são conhecidas, como a Oceanair e a 

Passaredo, e outras, pequenas, não fazem propaganda, como a NHT e a 

Abaeté (ANAC, 2009). 

O setor é responsável por aproximadamente 3% do PIB (Produto Interno 

Bruto) brasileiro, e é considerado estratégico, pois está diretamente 

relacionado com o crescimento econômico do país, em virtude aumentar a 

integração intrarregional e internacional, proporcionando a possibilidade de 

expansão da indústria de turismo e a atração de negócios (IPEA, 2002). 

Conforme dados do Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias – 

SNEA (2008), referentes a 2000, as empresas aéreas brasileiras geraram 

cerca de 35 mil empregos diretos, com um produto equivalente a US$ 18 

bilhões por ano  e impacto direto superior a US$ 6,3 bilhões. 

Há na literatura poucos trabalhos relacionados a este campo peculiar. E 

como não encontramos trabalho semelhante de análise de todas as empresas 

para um período de 12 anos, ou mesmo para períodos menores, consideramos 

este trabalho inédito. 

Acreditamos que este trabalho possa contribuir, junto ao Governo e à 

ANAC, para o processo de regulamentação do setor, em virtude dos pontos 

apontados na revisão do setor, por demonstrar quais fatores podem influenciar 

o desempenho das empresas do setor aéreo de passageiros e passageiros e 

cargas, e também pelas análises aqui apresentadas e pelos pontos destacados 

da legislação. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 
 

Entende-se que as propostas levantadas neste trabalho estão diretamente 

ligadas à administração estratégica referente ao setor de aviação civil 

brasileiro. Portanto, cabe-nos entender no que consiste a estratégia e como ela 

é abordada nas organizações, e como isso se depreende nas demonstrações 

financeiras e seus indicadores.  

As teorias escolhidas para embasar o trabalho são a teoria da visão 

baseada em recursos e a teoria institucional, em virtude de serem relacionadas 

ao campo da estratégia, devido às características específicas dos fatores 

inerentes às empresas do setor e à participação do governo através de 

regulamentação e de subsídios. Procuraremos verificar como o desempenho é 

influenciado pelos fatores disponíveis e indisponíveis às empresas do setor. E 

a RBV e a teoria institucional podem explicar ou exemplificar como esses 

fatores podem ou não influenciar o desempenho das empresas do setor aéreo 

nacional de passageiros e/ou passageiros e cargas. 

A teoria escolhida é aquela que pode explicar o desempenho das 

organizações. Dessa forma, com a utilização de dados secundários fornecidos 

pela ANAC, foi medido o desempenho das firmas. Para isso, foram 

apresentados quatros modelos que buscam explicar o desempenho e procuram 

identificar as variáveis que podem ou não influenciá-lo.  

Segundo Wright, Kroll e Parnell (2000), a estratégia consiste num 

conjunto de planos elaborado para alcançar resultados diretamente atrelados à 

missão e objetivos da organização, reconhecendo-se três fontes de vantagem: 

formulação estratégica, implementação e controle. Hitt, Ireland e Hoskisson 

(2008) preferem adotar a denominação ‘processo de administração 

estratégica’, que surge prioritariamente da análise dos ambientes externo e 

interno, e desenvolvimento da visão e missão organizacional, que orientarão a 

formulação estratégica. A fase seguinte (implementação estratégica) deve 

garantir a produção dos resultados almejados, descritos nas declarações de 
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visão (o que a organização pretende ser e o que pretende realizar) e missão (a 

quem serão destinados os serviços da organização). 

 Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000) acrescentam que a estratégia 

também pode ser definida como padrão (consistência de comportamento), 

posição (de produtos ou serviços em determinados mercados), perspectiva (a 

maneira como uma organização trabalha) ou até mesmo truque (manobra para 

enganar o concorrente).  

Mañas (2003) cita que toda atuação estratégica é desencadeada por 

alguma situação denominada oportunidade de mercado, que obriga as 

organizações a examinarem as influências ambientais às quais estão expostas, 

bem como o campo organizacional ao qual pertencem. Seriam essas 

influências representadas por variáveis econômicas, sociais, tecnológicas e 

políticas, no caso do setor em questão. 

 

3.1 Teoria da visão baseada em recursos 
 
A teoria da visão baseada em recursos (RBV) surge no início da década de 

1980, no campo da gestão estratégica, como alternativa à teoria da 

organização industrial que prevalecia até então, teoria esta que tem como foco 

de análise a indústria e a estrutura na qual está inserida (BARNEY, 1991). 

A RBV aparece como alternativa a essa postura estratégica, tendo como 

foco os recursos internos da firma (CYRINO e VASCONCELOS, 2000). 

A teoria da visão baseada em recursos tem um impacto expressivo em 

relação ao pensamento estratégico das organizações e pode ser descrita, 

conforme Teece, Pisano e Shuen, em seu trabalho de 1997, como o objetivo de 

uma empresa em obter ou organizar recursos que sejam superiores aos dos 

seus concorrentes, sendo que ela ressalta a importância dos fatores internos 

organizacionais na criação de vantagem competitiva da firma para com os seus 

competidores.  
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Para essa teoria, os recursos acumulados ao longo da vida da 

organização proporcionam a competência necessária para que o 

desenvolvimento da atividade meio e fim da firma proporcione uma posição de 

vantagem competitiva sustentável em relação aos seus concorrentes (PERIN, 

SAMPAIO e HOOLEY, 2007). 

A base da RBV é atribuída a Penrose (1959), quando esta discutiu sobre 

a natureza e o sentido do processo de crescimento da empresa. Pode-se dizer 

que a RBV postula que empresas com estruturas organizacionais e sistemas 

de coordenação de atividades superiores são lucrativas não pelo motivo de 

terem uma posição de produto ou mercado melhor, ou pelo setor em que atua 

ser considerado favorável, mas porque se apropriam de rendimentos anormais 

– rendas – que têm origem na escassez, no mercado, nos recursos específicos 

da firma. Ao tentar entender por que estratégias bem-sucedidas não são 

rapidamente imitadas, os autores que estudam a RBV assumem que são as 

diferenças em recursos que estão no coração do problema estratégico: 

recursos singulares são, portanto, “a essência da vantagem competitiva 

sustentável” (BURLAMAQUI e PROENÇA, 2003). 

Assim, as rendas que constituem o ponto central de qualquer estratégia 

ocorrem em função de ativos únicos, específicos, da firma, que não podem ser 

imediatamente copiados. São as rendas ricardianas, quer dizer, rendas 

derivadas da escassez em função da demanda, devidas a fatores raros, difíceis 

de obter e de difícil imitação, tendo como foco de análise o interior da 

organização, sendo analisadas as suas forças e deficiências em relação aos 

recursos (MONTGOMERY, 1988). 

Portanto, pela RBV, a estratégia deve se findar na análise dos recursos 

internos da firma a fim de se criarem rendas ricardianas, o que ocasionará 

fontes de vantagem competitiva, culminando em desempenho extraordinário. 

A perspectiva de vantagem competitiva tem seu ponto gerador nas 

imperfeições de mercado, considerando que é em virtude das imperfeições que 

uma empresa pode ou não se destacar, em relação à performance, para 
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melhor ou pior. Na RBV, as possibilidades de geração de vantagem competitiva 

focalizam-se nos recursos internos (CHAKRAVARTHY, 1986). 

Podemos listar alguns dos principais autores da RBV, como Barney, 

Montgomery, Rumelt, Wernerfelt, Andrews, Collis, Foss, Grant, Hamel, 

Prahalad, Teece, Pisano e Shuen. No Brasil, podemos listar autores como 

Vasconcelos, Cyrino, Queiroz, Goldszmidt e Brito. Essa lista não é extensiva, 

pois há diversos outros autores internacionais e brasileiros que têm como 

objeto de pesquisa a RBV. 

Para os autores citados, a RBV é focada nas condições internas da 

firma. A forma como os recursos são aplicados e combinados proporciona a 

geração de vantagem competitiva. A vantagem competitiva pode perceber, de 

forma proativa, tendências de mercado à frente dos concorrentes, e ajustar a 

oferta em função dessa antecipação.  

A vantagem ocorre quando a firma consegue rendas ricardianas 

superiores às de seus competidores. Para Porter (1986), a vantagem 

competitiva é o resultado da capacidade da firma de realizar eficientemente o 

conjunto de atividades necessárias para obter um custo mais baixo que o dos 

concorrentes ou a capacidade de organizar as atividades de uma forma única e 

de difícil imitação, situações essas capazes de gerar valor diferenciado para o 

comprador (BESANKO et al., 2000; CYRINO e VASCONCELOS, 2000). 

Entende-se que a vantagem competitiva é explicada pelo 

desenvolvimento e pela utilização de recursos, ou seja, a forma como a 

organização utiliza seus recursos é o determinante para a obtenção ou não de 

uma vantagem competitiva, ocasionando a obtenção de um desempenho 

superior (WERNERFELT, 1984; BARNEY, 1991; GRANT, 1988). 

Pela revisão de literatura realizada, verificou-se que a teoria da RBV 

data do início da década de 1980, como já explicitado, mas no final da década 

de 1950 a economista Penrose trouxe em um dos seus trabalhos alguns dos 

fundamentos da RBV, como aquele segundo o qual a firma é um feixe de 

recursos, informação essa extraída do trabalho de Cyrino e Vasconcelos (2000) 
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O ponto central da RBV consiste em que os recursos e competências 

internas das firmas são as principais fontes de vantagem competitiva, e 

somente em um segundo plano pode ser considerado como fonte de vantagem 

competitiva o ambiente externo, conforme alguns dos principais autores, como 

Amit e Schoemaker (1993), Wernerfelt (1984), Prahalad e Hamel (1989), 

Rumelt (1991), Barney (1991) e Peteraf (1993). 

O tema principal dessa teoria é o recurso, que, conforme Barney (1991), 

pode ser considerado como a fusão de ativos tangíveis e intangíveis da 

organização (como as capacidades adquiridas durante um determinado 

período de tempo) com as informações que a firma detém, e a forma como 

ocorre o processo de divulgação dentro da firma em conjunto com os 

processos organizacionais, que, relacionados, formam o conhecimento da 

empresa, o qual, dependendo da forma como é aplicado, pode criar fonte de 

vantagem competitiva. 

Para Amit e Schoemaker (1993), os recursos podem ser considerados 

insumos do processo produtivo, como os recursos financeiros e as habilidades 

dos funcionários que resultam da capacidade de combinar recursos. Para os 

autores Cyrino e Vasconcelos (2000), os recursos são as principais fontes de 

vantagem competitiva.   

Para os diversos autores que tratam da teoria da visão baseada em 

recursos, nem todos os recursos internos são capazes de gerar vantagem 

competitiva. Conforme Barney (1991), os recursos que são capazes de gerar 

vantagem são aqueles que criam valor para o cliente. 

Considerando a definição anterior de vantagem competitiva, essa 

vantagem deve ser preservada, pois, conforme Rumelt (1991), as fontes de 

vantagens devem ser protegidas com a criação de mecanismos de proteção às 

imitações, por exemplo, pelo custo da imitação, barreiras legais, ou 

manutenção dos recursos considerados essenciais. 

Para Foss (1996), a RBV tem como alicerces duas generalizações 

empíricas e dois postulados. Como generalizações empíricas existem tanto a 

diferença entre as organizações no que concerne à forma como administram os 
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recursos necessários para implementar suas estratégias quanto o fato de que 

essas diferenças são relativamente estáveis. Para o mesmo autor, os 

postulados consistem em que a diferença na oferta de recursos causa 

diferença de desempenho e no fato de que as empresas buscam, ao longo da 

vida, incrementar sua performance econômica. 

A análise de unidade da RBV é a capacidade de estocar recursos e 

competências específicas onde a firma é considerada um conjunto estável dos 

recursos, competências e capacidades, que gera, por sua vez, vantagem 

competitiva sustentável. Esses recursos devem ser únicos ou de difícil 

imitação. A estratégia é orientada de dentro para fora, aproveitando as 

competências internas existentes (CYRINO e VASCONCELOS, 2000)  

Para Rumelt (1991), as diferenças internas das firmas possibilitam as 

suas diferentes performances em um mesmo campo organizacional, 

enfatizando a importância de recursos específicos para a criação e sustentação 

de vantagem competitiva. 

Os recursos, fatores essenciais na RBV, se transformam em 

capacidades organizacionais, capacidades essas do melhor aproveitamento 

dos recursos para que os objetivos da firma sejam alcançados com maior 

eficiência e eficácia (BRITTO et al., 2006).   

Para a RBV, as firmas são heterogêneas, cada qual com seus recursos 

e sua capacidade específica, com recursos e capacidades distintos e 

exclusivos, e sua forma de transformá-los em vantagem competitiva 

sustentável (TEECE PISANO e SHUEN, 1997). 

Conforme Wernerfelt (1984), a RBV traz a oportunidade e necessidade 

de desenvolvimento contínuo de novas capacidades, visando que essa 

vantagem persista em ser sustentável, dificultando, dessa forma, a imitação 

dos recursos e capacidades adquiridos pelas firmas que proporcionaram a 

geração de vantagem competitiva. 

Para Penrose (1959), a vantagem competitiva deve trazer uma 

competência diferenciada e difícil de ser imitada, onde se deve enxergar a 
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empresa como um sistema superior e com estruturas lucrativas, não porque a 

organização se ocupe de investimentos com a finalidade de intimidar a entrada 

e o aumento de preços sobre custos de longo prazo, mas em razão de que ela 

tem notadamente custos mais baixos ou oferece melhor qualidade ou maior 

desempenho do produto, buscando uma melhor eficiência do desempenho, 

conforme Besanko et al. (2000). 

Para Rulmet (1991), os atributos específicos das firmas explicam o 

porquê da vantagem competitiva, mas não necessariamente a sua posição no 

mercado; as diferenças na performance das empresas ocorrem porque elas 

têm recursos distintos, pela ênfase atribuída à importância do aprendizado e 

pela acumulação de recursos (FOSS, 1996). 

Wernerfelt (1984), abordando a visão baseada em recursos (RBV), 

reforça a necessidade de análise, mas sob outro prisma: a importância de as 

organizações identificarem seus recursos únicos, que representam suas 

variáveis-chave – recursos valiosos, raros e imperfeitamente imitáveis 

(WRIGHT, KROLL e PARNELL, 2000) – e que criam diferencial, bem como os 

mercados onde esses recursos possuem capacidade de gerar maiores retornos 

e a relação destes com a vantagem competitiva. Porém, a vantagem 

competitiva, apesar de também se manter sustentável, é baseada na existência 

de recursos estáveis (TEECE, PISANO e SHUEN, 1997). 

Dessa forma, cada organização constitui-se como um conjunto único de 

recursos, alguns deles de difícil acesso para outras (TEECE et al., 1997). 

Conforme Prahalad e Hamel (1989), a RBV prega que a gestão moldada 

em torno dos recursos-chave garante maiores resultados que a perspectiva 

tradicional trazida por Porter (1986): as cinco forças e o conceito de que a 

vantagem competitiva resulta de uma análise segmentada da organização, 

incluindo todas as suas atividades (as principais e as de apoio), cuja condição 

de sustentabilidade é conferida pela constituição de quase-monopólios; 

Ghemawat (2000) afirma que a teoria da RBV representa as ações, e a 

abordagem tradicional (implicações produto-mercado), os subsídios fortes para 

a avaliação do portfólio de recursos. Sob um olhar revolucionário, cabe dizer 
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dentro dessa teoria que a organização que possua recursos únicos traduzidos 

em vantagens prolonga sua condição de competição no mercado, uma vez que 

seus recursos internos seriam os principais determinantes da sua 

competitividade (OLIVEIRA, 2003). Barney e Hesterly (2007) acrescentam que 

a análise dos recursos e capacidades internas compõe a análise do ambiente 

interno e também fornece subsídios para a formulação estratégica, 

possibilitando melhores retornos para a organização.    

A teoria da RBV pode ser resumida da seguinte forma: 

• A perspectiva baseada em recursos é uma estratégia que enfatiza a 
eficiência. 

 
• Baseada em Penrose (1959) e Learned et al. (1969) – a importância de 

ter uma competência diferenciada (difícil de ser imitada). 
 

• Ver a empresa com sistemas superiores e estruturas lucrativas não 
porque elas se ocupam de investimentos estratégicos que podem 
intimidar a entrada e o aumento de preços sobre custos de longo prazo, 
mas porque elas têm notadamente custos mais baixos ou oferecem 
melhor qualidade ou maior desempenho do produto. 

 
• Os atributos específicos da empresa explicam a vantagem competitiva e 

não a posição no mercado. 
 

• As empresas são heterogêneas. Têm recursos diferentes. É importante 
a aprendizagem e a acumulação de recursos. 

 
• Coloca a integração vertical e a diversificação sob a ótica de uma nova 

estratégia. 
 

• É importante a identificação dos seus recursos. 
 

• Ela decide em quais mercados os recursos terão mais altos retornos. 
 

• Escolha do melhor caminho para maximizar seu retorno. 
 

Por tudo o que foi exposto, pode-se entender que o primeiro passo para 

uma organização definir uma estratégia baseada na teoria dos recursos é 

conseguir visualizar os recursos da empresa, verificando quais deles podem 

gerar vantagem competitiva sustentável. Nesse passo, as organizações 

mensuram os recursos que consideram mais valiosos para atingir o objetivo da 
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geração de vantagem competitiva sustentável, ocasionando um desempenho 

extraordinário (FOSS, 1996). 

 

3.2 Teoria institucional 
 
A homogeneidade – que, conforme o Dicionário Aurélio, significa a qualidade 

de ser idêntico, igual, análogo – é um dos objetivos de estudo dos teóricos 

institucionais, e faz parte do processo de institucionalização, que, segundo 

Selznick (1957), acontece constantemente nas organizações e reflete sua 

história, pessoas, grupos e formas de se adaptar ao ambiente.  

Scott (2008) define as instituições como um composto de elementos 

regulatórios normativos e cultural-cognitivos (os “pilares da instituição”) que, 

juntamente com atividades associadas e recursos, provêm estabilidade e 

significado para a vida social.  Esse significado está ligado à idéia de que, além 

de recursos materiais e informação técnica, a sobrevivência de uma 

organização está diretamente ligada à aceitabilidade e credibilidade que ela 

goza representada pela legitimidade, que, segundo o autor, é a percepção 

geral de que as ações de uma entidade são desejáveis e apropriadas dentro de 

um sistema social. Essa aceitabilidade é muito focada nos aspectos formais 

das organizações, constituindo ambientes institucionais racionalizados, que, 

segundo Meyer e Rowan (1977), independentes da eficiência produtiva, 

conferem legitimidade às organizações.   

Estudiosos da teoria institucional denominaram isomorfismo o processo 

de homogeneização e o associaram ao ambiente competitivo ao qual as 

organizações estavam expostas e às pressões por elas sofridas para 

assumirem formas adaptadas que garantissem a sua sobrevivência. DiMaggio 

e Powell (1983) mais tarde acrescentaram que a similaridade (feita de forma 

coerciva, normativa ou mimética) entre as organizações não garantia mais 

eficiência, e que características organizacionais são modificadas para buscar 

compatibilidade com características ambientais. Scott (2008) comenta que os 

muitos estudos realizados apontam que a difusão de formas organizacionais 

apresenta um indicativo de legitimidade e que as fontes de legitimidade (como 
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elementos regulatórios, a exemplo da legislação do setor aéreo) estão 

associadas ao isomorfismo estratégico.          

Scott (2008) identifica três etapas para a formação de uma instituição 

(processo de institucionalização), focando o processo de elaboração e revisão 

dos arranjos estruturais dentro das organizações: a habituação 

(desenvolvimento de comportamentos padronizados como resposta a certos 

problemas associando-os a alguns estímulos particulares); a objetivação 

(desenvolvimento de significados gerais para esses comportamentos, que são 

compartilhados socialmente); e a sedimentação (propagação e perpetuação 

das estruturas objetivadas). 

Para Scott (2008), esse processo de criação institucional baseia-se em 

três ênfases ou pilares: o regulador, o normativo e o cognitivo, que possuem 

diferentes bases de submissão, mecanismos, lógica, indicadores e bases de 

legitimação. O pilar regulador identifica-se com práticas convencionais como a 

normatização e a imposição de sanções e mecanismos coercitivos; o pilar 

normativo exibe a preocupação com as normas, valores e aceitação; e o pilar 

cognitivo molda-se pela subjetividade nas interpretações e influência da 

incerteza. 

Há alguns aspectos relevantes da teoria institucional que podem auxiliar 

na compreensão do desempenho diferenciado entre as empresas do setor 

aéreo. Na opinião da autora, os aspectos que poderão auxiliar no presente 

trabalho dizem respeito à legitimidade e ao isomorfismo. 

3.2.1 Legitimidade 
Segundo Scott (2008), Weber foi quem primeiro deu importância à legitimidade, 

observando que as organizações eram legitimadas pela extensão com que 

agiam em conformidade com a racionalidade e as leis. A legitimidade seria 

indicada pela difusão e acreditação de normas organizacionais (pilar 

normativo), e estaria ligada ao isomorfismo estratégico na medida em que as 

organizações imitam aquelas que elas percebem ter sucesso ou prestígio 

(DIMAGGIO e POWELL, 1983). Carvalho, Vieira e Lopes (1999) acrescem que 

a legitimidade ainda está fortemente relacionada com o grau de apoio à cultura 

de que goza uma organização. 



31 

 

Para Meyer e Rowan (1977), a legitimidade é resultado da eficiência e 

da conformidade organizacionais, e garante a sobrevivência organizacional. 

Nesse sentido, ela aproxima-se do conceito de institucionalização, pois de 

acordo com os autores um ambiente institucionalizado garante a legitimidade.  

Scott (2008) classifica a legitimidade como mais uma fonte de recursos 

que a organização pode utilizar como resposta estratégica, uma vez que é 

importante reconhecer quais ambientes institucionais estão operantes, antes de 

delimitar as estratégias a serem empregadas. 

3.2.2 Isomorfismo 
Para DiMaggio e Powell (1983), o isomorfismo é o conceito que melhor capta o 

processo de homogeneização, onde as características organizacionais são 

modificadas buscando compatibilidade com as características ambientais, com 

o que concorda Scott (2008) ao afirmar que o isomorfismo resulta de processos 

competitivos causados pelas pressões sofridas pelas organizações para 

assumirem a melhor forma adaptada de sobreviver a um ambiente particular. 

Freitas e Guimarães (2007) afirmam que a adequação social é o 

principal requisito para a ocorrência do isomorfismo, que representa a 

aquisição de um formato organizacional legítimo para o ambiente particular 

citado acima. Carvalho, Vieira e Lopes (1999) defendem que a autodefesa 

frente a situações ou problemas para os quais ainda não foram desenvolvidas 

soluções próprias seria a principal finalidade das organizações que buscam se 

homogeneizar. 

Conforme dados da ANAC (2008), o Brasil é o quinto maior mercado 

mundial nesse setor, o que por si só demonstra a importância do nosso setor 

aéreo. Mas a diferença entre a nossa estabilidade econômica e a dos países 

desenvolvidos dificulta a simples cópia de fórmulas de sucesso de empresas 

americanas ou européias para o contexto brasileiro. Porém, essas diferenças 

não têm impedido que estratégias de sucesso dessas empresas sejam 

adaptadas ao cenário brasileiro. Por exemplo, a estratégia de ser uma empresa 

de baixo custo utilizada pela GOL, que teve por base o estilo de estratégia de 

uma empresa americana, em uma análise primária, olhando-se apenas as 



32 

 

informações de mercado, ocasionou um desempenho diferenciado da empresa 

GOL em relação a outras empresas até mais antigas (ANAC, 2009) . 

MacCarthy (2001) diz que a regulação é um fator de importância na 

formação da estratégia das empresas que operam no setor aéreo comercial, 

podendo estar relacionada ao controle de preços e à outorga de concessões. 

Assim, conforme o autor, as firmas implementam estratégias buscando uma 

maximização dos lucros e desempenho diferenciado, muitas vezes relacionado 

aos preços determinados pela demanda e pelo grau de competitividade. 

Conforme DiMaggio e Powell (1983), há três pilares para as instituições: 

o coercitivo, que conforme os autores consiste nas pressões formais e 

informais internas ou externas à instituição, e que no presente estudo pode ser 

exemplificado pelas ações governamentais de regulamentação; o mimético, 

que pode ser definido como as imitações entre as empresas do setor, e 

verificado, por exemplo, na prática de planos de milhagem, promoções, formas 

do serviço de bordo, dentre outras; e o pilar normativo, que consiste nas 

normas de conduta e nas práticas comuns entres as empresas do setor 

estudado; do pilar normativo são excluídas as práticas decorrentes de 

imposições legais. 

 

3.3 Vantagem competitiva 
 
A vantagem competitiva é gerada em virtude das deficiências do mercado, 

considerando-se que é devido às imperfeições que uma empresa pode ou não 

se destacar, em relação à sua performance, para melhor ou pior 

(CHAKRAVARTHY, 1986). 

Conforme Barney (1996), a vantagem competitiva pode ser definida 

como a vantagem que uma firma possui em relação aos seus concorrentes; 

pode-se dizer que a vantagem competitiva é a ocorrência de níveis de 

performance econômica acima da média de mercado em função das 

estratégias adotadas pelas firmas. 
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A vantagem competitiva deve ser sustentável, conforme Cyrino e 

Vasconcelos (2000), e ter origem na competência central do negócio, que deve 

ser difícil de imitar, única, superior à da concorrência e aplicável a múltiplas 

situações. 

Conforme os autores que discorrem sobre a vantagem competitiva, 

Schumpeter (1984), Teece e outros (1997), Prahalad e Hamel (1990), Grant 

(1991), Perin e outros (2007) assumem que as dotações de recursos devem 

ser heterogêneas e com performance econômica diferenciada. 

Para estudiosos como Rumelt (1991), Barney (1986), Perin, Sampaio e 

Hooley (2007), as vantagens competitivas não podem ser sustentáveis a longo 

prazo devido às grandes mudanças no mundo competitivo. Dessa forma, a 

vantagem competitiva sustentável é construir uma organização dinâmica que 

sempre irá inovar e encontrar uma vantagem, não importando as mudanças 

que ocorram. 

Há diversas fontes que possibilitam a geração de vantagem competitiva, 

para Montgomery e Wernerfelt (1988), como a diversificação, que pode 

ocasionar rendas ricardianas, que podem ser explicadas como as rendas 

derivadas de fatores únicos, considerando que a diversificação de produtos e 

serviços pode ocasionar essas rendas. 

Ressalta-se que não são todas as formas de diversificação que podem 

criar rendas extraordinárias e ser fontes de vantagem competitiva. Para os 

autores citados no parágrafo anterior, deve-se atentar para a estrutura, a 

utilização de economia de escala e escopo, e se e possível o controle dos 

ativos específicos. 

O Gráfico I demonstra o ponto em que é aconselhável, conforme 

Montgomery e Wernerfelt (1988), diversificar. 
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Gráfico I – Hipótese de relacionamento entre a diversificação e a 

distância das rendas marginais com diferentes degraus de fatores 

específicos 

 

 

 

 

 

Fonte: Montgomery e Wernerfelt, 1988, p. 4. 

 

Conforme Montgomery e Wernerfelt (1988), quanto mais específico for o 

ativo, maior a probabilidade de criar rendas marginais com a diversificação, em 

comparação com ativos menos específicos; porém, a queda nas rendas 

marginais também é maior quando ocorre maior diversificação de ativos mais 

específicos; ao contrário do que acontece com ativos menos específicos, a 

queda na renda não é abrupta quando há mais diversificação. 

Outra fonte que possibilita a geração de vantagem competitiva, conforme 

Vasconcelos e Mascarenhas (2007), é a aprendizagem, que consiste em um 

fator presente para organizações que buscam vantagem competitiva 

sustentável. A aprendizagem nas firmas pode ser entendida como um processo 

contínuo de mudanças de comportamento nas organizações, o que acontece 

devido à articulação constante entre os valores e as capacidades dos 

indivíduos e suas experiências naquele contexto. 

Para Vasconcelos e Mascarenhas (2007), o conceito de aprendizagem 

está relacionado à construção da identidade corporativa, sendo uma fonte de 

vantagem competitiva. 

Abaixo, o Quadro I demonstra os principais pontos que levam a 

aprendizagem a ser uma fonte de vantagem competitiva sustentável. 
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Quadro I - Dimensões conceituais da aprendizagem 

DIMENSÕES CONCEITUAIS 

FOCO NO PROCESSO 
A aprendizagem organizacional é um processo 
continuo e abrangente 

NOÇÃO DE MUDANÇA Envolve mudanças nos padrões de comportamento 

NATUREZA COLETIVA Enfatiza a interação e o coletivo 

FOCO NA CRIAÇÃO E NA REFLEXÃO 
 É o processo-base para a inovação e o 
questionamento 

FOCO NA AÇÃO O aprendizado traz ações 

ABORDAGEM CONTIGENCIAL Ocorre em função da situação e do contexto social. 

ABORDAGEM CULTURAL 
É processo pelo qual são construídos os 
significados comuns à coletividade 

 
Fonte: Adaptado de Vasconcelos e Mascarenhas, 2007, p. 16. 
 

Para Prahalad e Hamel (1989), é importante esclarecer quais são as 

competências essenciais da firma com o intuito de melhor conhecer as 

oportunidades de negócio, pois, para esses autores, as competências 

essenciais criam oportunidades de diversificação e apontam para as 

necessidades de melhoria. 

Conforme Besanko et al. (2006), as razões para se diversificar estão 

baseadas na eficiência da empresa, considerando o custo e seus benefícios. 

Para esses autores, é interessante a ocorrência de diversificação quando há 

economia de escala ou de escopo, devendo-se observar se há economia no 

custo de transação. Para Teece et al. (1997), uma empresa de multiprodutos é 

uma melhor escolha quando os custos de transação complicam a coordenação 

de empresas independentes. 

No setor aéreo, a diversificação está relacionada à gama de serviços 

oferecidos pelas empresas, como receitas com passagem, excesso de 

bagagem, carga, mala postal, fretamento de passageiro, fretamento de carga e 

outros tipos de receitas (ANAC, 2008). 

Os recursos são considerados como fontes de vantagem competitiva, 

conforme Barney (1991). Os recursos contribuem para um desempenho 

diferenciado na medida em que são valiosos, raros, caros para imitar, e não 

substituíveis. Os recursos são valiosos quando ajudam a melhorar a eficiência 

e a eficácia da empresa, sendo que não são todos os recursos, internos ou 
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externos, que são capazes de gerar vantagem competitiva, apenas os que 

forem valiosos, raros, caros e não substituíveis (BARNEY, 1991) 

Outra grande fonte de vantagem competitiva é a diferenciação, que para 

Besanko et al. (2006), é o posicionamento diferente que uma firma pode 

assumir para concorrer dentro de um mesmo setor. Para os autores, a 

lucratividade de uma empresa depende da economia de seu mercado e do seu 

sucesso em criar mais valor do que seus concorrentes para os consumidores 

finais. A quantidade de valor que a empresa cria em comparação aos seus 

adversários depende de sua posição de custos e benefícios em relação aos 

concorrentes. 

Para criar valor para o cliente, deve-se apresentar um excedente para 

esse mesmo cliente, pois para manter essa vantagem competitiva o 

consumidor final deve sentir que está ganhando com a aquisição desse serviço 

ou produto em relação aos concorrentes (PORTER, 1979). 

A diferenciação se concentra em conseguir um desempenho superior em 

uma área importante de benefício ao cliente, valorizada por grande parte do 

mercado. Para Kotler e Keller (2006), não é possível ser diferenciado em todas 

as frentes da firma; cada empresa cultiva as forças que contribuirão para a 

diferenciação pretendida. 

A geração de vantagem competitiva para Porter (1979) depende da 

análise das cinco forças que comandam a empresa, conforme a Figura I. 

Figura I – Cinco forças de Porter 
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Para Porter (1979), a rivalidade entre os concorrentes é o que 

impulsiona as outras quatro forças, pois essa rivalidade é determinante da 

competitividade do mercado, ocorrendo concorrência não apenas em relação 

ao preço, mas em relação ao marketing e inovação, e o nível de rivalidade 

pode ser determinado por fatores como o número de concorrentes, a taxa de 

crescimento da indústria, a diversidade de concorrentes e o nível de 

publicidade. 

O poder negocial dos clientes é considerado uma força, conforme Porter 

(1979), devido ao fato de que os clientes exigem qualidade por um menor 

preço dos bens ou serviços ofertados, forçando os preços para baixo e 

aumentando a competitividade entre os concorrentes. 

O poder negocial dos fornecedores pode ser considerado uma fonte de 

poder, pois os fornecedores podem cobrar preços elevados para recursos 

únicos, influenciar no custo de produção com relação ao preço final de venda, 

ameaçar retransmitir informações a outras empresas concorrentes, dentre 

outros fatores. Para Porter (1979), o poder negocial com os fornecedores é 

uma das forças da empresa para se destacar em relação às suas concorrentes. 

A participação de uma empresa em um dado mercado pode ser alterada 

pela entrada de novos concorrentes, como ocorreu no setor aéreo com a 

entrada da empresa GOL no ano de 2001. Para Porter (1979), a criação de 

barreiras para a entrada de novos concorrentes é considerada uma das cinco 

forças da empresa, pois barreiras à entrada de novos concorrentes, que 

dificultem a inserção dos iniciantes, minimizam essa ameaça. Com a ajuda de 

barreiras é mais difícil para os iniciantes "roubar" os melhores clientes; assim, 

caso o concorrente se estabeleça no mercado, ele eventualmente vai ficar com 

os piores clientes, portanto pensará duas vezes antes de entrar no novo 

mercado. 

Em relação à força relativa aos bens substitutos, Porter (1979) diz que a 

existência de produtos (bens e serviços) substitutos no mercado que 

desempenham funções equivalentes é uma condição básica de barganha dos 
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clientes que pode afetar as empresas. Assim, para Porter (1979) os substitutos 

têm o poder de limitar os ganhos e reduzir as fontes de riqueza da indústria. 

 

3.4 Desempenho organizacional 
 
Não há um consenso na literatura sobre uma definição de desempenho. Para 

Barney (1996), a firma reúne uma série de ativos que, juntos, têm a capacidade 

de gerar uma vantagem econômica para o acionista. A vantagem cria um 

resultado superior ao de outras alternativas de investimento. Dessa forma, para 

Barney (1996), o desempenho organizacional é definido como o resultado da 

reunião de ativos capazes de exceder o retorno esperado pelos acionistas. 

 Para Chakravarthy (1986), as empresas que apresentam desempenho 

extraordinário são aquelas capazes de apresentar maior qualidade de 

adaptação ao ambiente em que atuam, e o uso de apenas uma variável no 

estudo do desempenho não é indicado. A mensuração do desempenho da 

empresa precisa ser feita em caráter multidimensional. 

O desempenho, conforme Venkatraman (1986), é o coração da 

estratégia gerencial, e é por meio de sua análise que as firmas, a longo prazo, 

moldam as suas estratégias para o futuro de curto prazo. Para Barney (1996), 

a definição conceitual do desempenho da firma deve ser orientada pelos 

objetivos específicos da empresa para as suas unidades empresariais. 

A comparação dos resultados entre as organizações somente pode ser 

efetivada quando a definição de desempenho se aplica à definição de todas as 

firmas que estão sendo analisadas (CARNEIRO, 2007). Dessa forma, a 

definição de desempenho empresarial relativo às empresas do setor aéreo 

nacional deverá ser baseada em um conjunto de indicadores que será 

abordado explicitamente nesta investigação. 

A análise e a mensuração de desempenho podem ser definidas como o 

processo de se quantificar uma ação, onde a mensuração é um processo de 

quantificação e a ação é aquela que provoca o desempenho, afirma Neely 

(1995).  
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O entendimento da mensuração como um “processo de quantificação” 

estimula a ação voltada para a estratégia que somente existirá e será praticada 

se for possível identificar um padrão consistente de decisões e ações na 

organização (MINTZBERG, 1978). 

O administrador controla o desempenho das unidades de negócios sob 

sua responsabilidade com o auxílio de medidas de desempenho, sendo raro 

encontrar um único fator como responsável por determinado desempenho, mas 

é rotineiro que a combinação de diversos fatores e forças levem a organização 

a dirigir-se por determinado caminho (KAPLAN, 1983). 

Conforme Perin, Hooley e Sampaio (2007), o desempenho das 

empresas depende da sua capacidade de reagir com sucesso às demandas, 

além de influenciar o ambiente no qual as empresas estão inseridas. 

O desempenho, ou melhor, sua medição, pode ser entendido como a 

técnica empregada para quantificar a eficiência (relação entre a utilização dos 

recursos em face de um nível de satisfação) e a eficácia (avaliação do 

resultado para saber se as expectativas dos clientes foram  atendidas ou não) 

das operações realizadas por uma organização, permitindo, além da obtenção 

dos dados necessários para o gerenciamento e controle das diversas  

atividades dentro de um negócio, a capacidade de influenciar as decisões e o 

comportamento organizacional (NEELY et al.,1995; O’MARA et al.,1998). 

A mensuração e avaliação do desempenho organizacional é relevante a 

ponto de Garbi (2002) verificar que, em um levantamento realizado com as 

edições de janeiro a agosto de 2000 do Strategic Management Journal, 

percebeu-se que aproximadamente 60% dos artigos tinham o desempenho das 

organizações como variável dependente em seus estudos. 

É amplamente destacada na literatura a importância do papel do 

desempenho, visando focar as pessoas e os recursos na direção que se deseja 

atingir (KAPLAN & NORTON, 1993). 

Do ponto de vista da utilização prática da mensuração do desempenho, 

Salterio & Webb (2003) colocam que aproximadamente 50% das empresas que 
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fazem parte da relação das mil maiores empresas da revista Fortune utilizam 

algum tipo de metodologia de mensuração de desempenho.  

Há uma divisão temporal na forma como o desempenho é mensurado 

nas firmas. Até a década de 1990, os sistemas de medição baseavam-se 

apenas em indicadores financeiros. Depois da década de 1990, passou-se a 

utilizar dimensões de desempenho, atrelando-se informações econômico-

financeiras com informações de mercado (MARTINS, 1999). 

Essa mudança ocorreu pela constatação de que os sistemas de medição 

de desempenho, baseados em práticas financeiras, de contabilidade e de 

custos, falhavam em apoiar objetivos estratégicos e de promoção de 

melhoramento contínuo (KENNERLEY & NEELY, 2002). 

Para Gartner (2005), o monitoramento do alcance dos objetivos pode e 

deve ser feito por meio de um processo de avaliação de desempenho que 

tenha por base a abordagem de referências – benchmarking. Pode-se dizer 

que por essa abordagem os critérios de avaliação são definidos e comparados 

com os resultados de outras organizações ou com o resultado da indústria. No 

presente trabalho, utilizaremos essa abordagem efetuando comparações entre 

as empresas que compõem o setor aéreo, e também entre os resultados 

obtidos pela indústria, sendo possível o estabelecimento de parâmetros de 

desempenho entre as empresas que serão analisadas. 

De acordo com Figueiredo (2003), os atributos do desempenho estão  

baseados em ativos intangíveis e não financeiros, porém necessários à eficácia 

dos novos modelos de medição de desempenho criados.  

Estes indicadores são divididos em dois tipos: 

• Lagging indicators, ou indicadores de ocorrências, mais 
associados à perspectiva financeira e relacionados a eventos 
passados, como lucratividade, participação de mercado, 
satisfação dos clientes e outros. 

• Leading indicators, ou indicadores de tendência ou vetores de 
desempenho, que “refletem a singularidade da estratégia” de uma 
organização ou unidade de negócios, e são, portanto, específicos 
para cada organização (KAPLAN e NORTON, 1997). 
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Axson (1999) aponta que o mix de indicadores de desempenho 

organizacional gera dados para as tomadas de decisão de seus gestores. Os 

indicadores são importantes para o planejamento, pois permitem o 

estabelecimento de metas quantificáveis e informações para as tomadas de 

decisão. Para Venkatraman (1986), existe uma grande variedade de métodos 

que visam a operacionalização do desempenho, procurando estabelecer as 

implicações do desempenho na condução estratégica das organizações. Para 

Olson e Slater (2002), o uso da avaliação do desempenho é um elemento 

fundamental para qualquer tipo de empresa. 

Um indicador de desempenho deve orientar a geração de valor por 

processos e informações (BROWN, 2005). 

Para a teoria estudada neste trabalho, o desempenho de uma 

organização não é apenas medido pelos indicadores financeiros, devendo ser 

também analisada a obtenção de ativos intangíveis que gerem vantagem e se 

esta vantagem é sustentável (BESANKO et al., 2006). Assim, dentro dessa 

perspectiva, entende-se que a vantagem competitiva é explicada pelo 

desenvolvimento e a utilização de recursos na obtenção de um desempenho 

superior (WERNERFELT, 1984, BARNEY, 1991; GRANT, 1988).  

De acordo com a teoria analisada neste trabalho, é importante que o mix 

de indicadores vislumbre não apenas indicadores financeiros, mas observe 

conjuntamente aqueles que demonstrem ativos intangíveis, e fontes de recurso 

(BESANKO et al., 2006).  

Geralmente, muitos autores estudam o desempenho utilizando 

indicadores financeiros como o ROA – retorno sobre os ativos. Iudicibus (2000) 

propõe, entretanto, a análise de indicadores financeiros em conjunto com 

outros para evidenciar o quanto de retorno a empresa tem em relação à sua 

aplicação de recursos e avaliar o retorno não apenas financeiro, mas 

decorrente da aplicação dos recursos e de suas capacidades e competências 

(BRIGHAM, 2005).   

Em sua visão do que consiste um mix de indicadores, a Fundação 

Nacional da Qualidade (FNQ), fundação certificadora do Prêmio Nacional da 
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Qualidade, considera que o desempenho é evidenciado por meio do 

cumprimento de metas, ou seja, o resultado da passagem do “discurso para a 

ação” que marca a geração de valor para as partes interessadas, assegurando 

o desenvolvimento da organização. “Um indicador de desempenho é um dado 

numérico a que se atribui uma meta e que é trazido, periodicamente, à atenção 

dos gestores de uma organização” (FNQ, 2008).  

Um bom indicador também deve ser de fácil visibilidade, que possibilite 

uma visão balanceada da performance da organização, facilite o entendimento 

dos direcionadores do negócio e suporte as tomadas de decisão visando 

influenciar os ambientes interno e externo, onde, para todos os principais 

indicadores, devem ser estabelecidas metas desafiadoras, porém factíveis, 

alinhadas com a estratégia e determinadas ao longo do tempo (metas de curto 

e longo prazo) (FNQ, 2008).  

Para a FNQ, os componentes considerados para compor a análise do 

desempenho são: 

• Resultados econômico-financeiros, que procuram atender 
acionistas e proprietários. 

• Resultados relativos aos clientes e ao mercado, procurando 
atribuir valor ao cliente (imagem e conhecimento de mercado e 
relacionamento com clientes). 

• Resultados relativos à sociedade. 
• Resultados relativos às pessoas, proporcionando qualidade de 

vida, aprimoramento e capacitação. 
• Resultados dos processos principais do negócio e dos processos 

de apoio. 
• Resultados relativos aos fornecedores. 

 
Dessa forma, estaremos verificando indicadores financeiros e não 

financeiros para determinar o desempenho de cada empresa, buscando 

determinar quais fatores podem ou não influenciar a geração de rendas 

extraordinárias. 
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3.5 Setor aéreo 
 
Considerando o foco do trabalho, foi analisado o setor aéreo de passageiros e 

passageiros e cargas. Conforme informações do site da empresa TAM, os 

serviços de transporte aéreo regular são considerados serviços de utilidade 

pública e estão sujeitos a extensa regulação do Comando da Aeronáutica do 

Ministério da Defesa, do Conac e da ANAC. Os serviços de transporte aéreo 

regular também são regulados pela Constituição Federal e pelo Código 

Brasileiro de Aeronáutica.   

O início da exploração de serviços de transporte aéreo pela iniciativa 

privada ocorreu em 1927, com a liberação das primeiras concessões a duas 

empresas estrangeiras, a Condor Syndicat (alemã) e Aéropostale (francesa), 

sendo essas as duas únicas concessões cedidas a empresas de capital 

estrangeiro para a exploração do serviço de transporte aéreo nacional 

(MOURA, 1992). 

Em 1931 foi criado o Departamento de Aviação Civil (DAC), ligado ao 

Ministério de Viação e Obras Públicas, ficando, a partir de então, responsável 

pela fiscalização dos serviços aeronáuticos civis brasileiros (ANAC, 2008). 

Em 1938 foi criado o Código Brasileiro do Ar, que culminou com a 

criação, em 1941, do Ministério da Aeronáutica, que passou a ser responsável 

pela regulamentação, fiscalização e concessão do transporte aéreo no Brasil 

(MOURA, 1992). 

Com a evolução dos órgãos de controle e fiscalização, o governo passou 

a ter uma atuação ainda maior nessa área, porém somente nos anos 1960 a 

atividade regulatória ganhou força, com políticas específicas para o setor 

(ANAC, 2008). 

Durante a década de 1940 e até o final da década de 1950 foram criadas 

mais de 20 empresas, as quais concentravam as suas rotas principalmente nas 

linhas litorâneas (COELHO, 2003). 

Esse excesso de oferta em relação à demanda existente tornou as 

operações antieconômicas, pois o mercado da época tinha dimensões 
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reduzidas e um grande número de oferta. Assim, ocorreu um grande 

enfraquecimento das empresas do setor: algumas delas faliram e outras foram 

absorvidas ou se fundiram com outras empresas. A maior conseqüência desse 

período foi à redução do nível de segurança e regularidade do serviço de 

transporte aéreo (COELHO, 2003). 

A história da aviação comercial brasileira é marcada por grande 

intervenção do Estado, desde os primórdios apresentando uma grande 

estrutura regulatória, centralizada no âmbito federal, por meio do Ministério da 

Aeronáutica (ANAC, 2008). 

A estrutura regulatória foi importante para o desenvolvimento do setor, 

porém, na opinião de Pereira (1987), tão importante quanto à estrutura para o 

desenvolvimento do setor foi a ajuda financeira que em diversos períodos o 

governo concedeu às empresas, por meio de subsídios ou descontos fiscais, 

chegando ao extremo da estatização de uma das empresas aéreas, a Vasp, 

pelo governo paulista, em 1935, já que a fundação da empresa havia ocorrido 

apenas dois anos antes, em 1933 (ANDERSON, 1979). 

Para superar a crise que se instaurou na década de 1960, as empresas 

e o governo se reuniram buscando mudanças, nas políticas existentes, para a 

viabilidade do setor. Criaram-se assim as Conferências Nacionais de Aviação 

Comercial (Conac), que ocorreram em 1961, 1963 e 1968. Foi acertada uma 

política de estímulo a fusões, reduziu-se o número de empresas atuantes e 

criou-se um maior controle estatal sobre o setor, inclusive com a intervenção 

em decisões administrativas das empresas por parte do governo federal 

brasileiro, como o estabelecimento de linhas, o reequipamento ou até mesmo o 

valor das passagens (ANAC, 2008). 

Em 1975, as empresa restantes modernizaram suas frotas, inclusive 

com aeronaves de maior porte, sendo necessária uma readequação das linhas, 

ofertando serviços somente às cidades que viabilizassem a utilização dos 

novos equipamentos. Dessa forma, das 335 cidades atendidas pelo serviço 

aéreo em 1952, somente 92 tiveram continuidade em 1975 (PEREIRA, 1987). 
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Em novembro de 1975, o Ministério da Aeronáutica, pelo Decreto nº 

76.590, de 11 de novembro de 1975, criou um novo nicho para o setor, a 

empresa de transporte aéreo regional, sendo que cada empresa deveria operar 

tão-somente no mercado a ela destinado (ANAC, 2008). 

Surge o subsídio em forma de suplementação tarifária, fixado em 3% 

sobre o valor dos bilhetes das linhas aéreas domésticas e regionais onde as 

linhas domésticas tradicionais e rentáveis subsidiavam, por meio da 

arrecadação da suplementação, as rotas regionais, incentivando as conexões 

interioranas. 

A estrutura regulatória desenvolveu-se com dois núcleos de operação, 

um nacional, outro regional. Incentivou-se, no âmbito regional, a constituição de 

empresas de administração simples, com custos indiretos reduzidos, além da 

operação com aeronaves adequadas às pistas pequenas, de oferta compatível 

com a demanda. 

No final da década de 1980 e inicio da década de 1990, a história 

política passou por mudanças filosóficas, com o domínio do pensamento 

neoliberal. Essa nova filosofia também foi sentida no setor de aviação 

comercial ao redor do mundo, e verificou-se uma mudança de posição, por 

parte dos governos, sobre a regulamentação do setor de uma forma geral 

(GROSSI, 2000). 

Embora em 1986 tenha se realizado no Brasil a IV Conac, sem grandes 

evoluções para o setor em comparação com a III Conac, o governo brasileiro 

iniciou, a partir de 1989, um processo de desregulamentação do setor. Em 

conseqüência, o Ministério da Aeronáutica, por intermédio do DAC, adotou 

nesse ano uma política de elasticidade tarifária. Descartou a política de fixação 

das tarifas aéreas e instituiu então uma política de faixas de variação de preços 

sugeridos pelo DAC, que corresponderia à tarifa básica do serviço. Foi esse o 

ponta-pé inicial para o processo de desregulamentação do setor aéreo 

comercial nacional (FAY, 2001). 

Com a eleição do primeiro presidente eleito de forma direta por voto 

secreto e universal no Brasil, Fernando Collor de Mello (1989-1990), foi criada 
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a Nova Política Industrial (NPI), com a qual se buscava competitividade 

internamente expondo o mercado interno à competição internacional, sendo o 

setor de aviação comercial também influenciado por essa nova política. O 

mercado então se abriu, sendo liberadas novas concessões para rotas 

internacionais – até então realizadas apenas pela Varig – para a Vasp e a 

Transbrasil (FAY, 2001). 

Em 1991, o governo convocou a V Conac, com a participação de todas 

as empresas relacionadas ao setor aéreo. O Ministério da Aeronáutica 

estabeleceu ações para que o DAC procedesse a uma desregulamentação 

gradual e progressiva. Foi implementado o sistema de liberação monitorada 

das tarifas aéreas domésticas, sendo aberto também o mercado doméstico 

para novas concessões. Porém, não ocorreu liberação semelhante em outros 

setores da economia, e a NPI no setor aéreo tornou-se mais uma adequação 

das regras à nova realidade política do país do que a extinção da política 

setorial anterior (IPEA, 2002). 

O governo, por meio dos órgãos de controle do setor, apenas flexibilizou 

as regras, buscando aumentar a concorrência, mas mantendo o controle do 

processo, para evitar que a concorrência de mercado fosse desastrosa para o 

setor, como já havia ocorrido na década de 1970 (FAY, 2001). 

Em decorrência do processo de flexibilização e da NPI para o setor 

aéreo, tivemos a partir de 1992 um aumento no número de empresas regionais, 

com o seu fortalecimento financeiro e de mercado. A Vasp e a Transbrasil 

passaram a ter acesso a rotas internacionais, um maior número de empresas 

estrangeiras começou a atuar no Brasil, aumentou a competição no setor 

internacional e, por fim, apareceram de novas empresas atuantes no segmento 

não regular e de transporte de cargas. Em relação aos preços do setor 

doméstico, após um primeiro momento de promoções, não houve alterações 

significativas, continuando a ser um setor voltado para a classe executiva e 

para a classe média alta (COELHO, 2003). 

Já nesse período, as empresas começaram a inovar, principalmente na 

área de gestão estratégica, buscando qualidade e acordos de code-share. 
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Estes consistem em acordos operacionais de compartilhamento de vôos entre 

empresas do setor aéreo. Também foi o início dos programas de milhagem 

(ANDERSON, 1979). 

Em 15 de setembro de 1992, o governo criou as linhas aéreas especiais, 

destinadas a estabelecer a ligação, sem escala, entre os aeroportos centrais de 

São Paulo (Congonhas), Rio de Janeiro (Santos Dumont), Belo Horizonte 

(Pampulha) e o aeroporto da Capital Federal (Presidente Juscelino 

Kubitschek). Tais linhas seriam operadas somente por empresas de âmbito 

regional, em forma indireta de subsídio governamental. A exceção era a ponte 

aérea Rio-São Paulo, que seria explorada, prioritariamente, por companhias de 

âmbito nacional, no tradicional pool Varig, Vasp e Transbrasil (SILVA, 2006). 

Com a regulação das linhas aéreas especiais, empresas regionais 

sólidas tornaram-se concorrentes nacionais, como foi o caso da TAM e da Rio-

Sul (posteriormente incorporada ao grupo Varig). No caso da TAM, empresa 

originariamente regional, deu-se a consolidação das rentáveis linhas especiais, 

permitindo a conquista de novos mercados (SILVA, 2006). 

Nesse mesmo ano (1992), foi privatizada a empresa Vasp, que voltou ao 

controle do capital privado (VASP, 2008). 

A política de flexibilização trouxe aumento de competitividade para o 

setor. Os primeiros trabalhos a tratar do assunto são unânimes em concordar 

que houve alguma desregulamentação, porém todos concordam que há 

espaço para mais abertura no mercado. Segundo Nishime (1996), 

[...] pode-se destacar um aumento (limitado) na competição, refletida 

no aumento na quantidade de descontos oferecidos e marketing mais 

agressivo, na diminuição na quantidade de cidades atendidas 

monopolisticamente e no aumento no número de empresas regionais 

operando no mercado. Usuários foram beneficiados com o aumento 

nas freqüências e na quantidade de cidades servidas, sem prejuízo 

nos índices de segurança nas operações aéreas. As empresas têm 

buscado uma maior eficiência, reduzindo seus custos por força dos 

prejuízos herdados da época da regulamentação e do aumento na 

competição nas rotas internacionais [...] (p. 50). 
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Porém, o Ministério da Aeronáutica não desregulamentou totalmente o 

setor. Continuou a controlar o desconto máximo permitido, o limite da 

participação de capital estrangeiro, a restrição de operações das empresas, 

pois os VDCs – Vôo Direto ao Centro – eram restritos a empresas regionais, o 

contínuo controle de rotas e horários por parte do DAC. Essas, entre outras 

formas que o governo, por intermédio do Ministério da Aeronáutica e do DAC, 

impôs às empresas do setor, continuaram a dificultar a livre concorrência entre 

elas (ANAC, 2008) 

Com a abertura de mercado e a privatização da Vasp, esta aumentou 

drasticamente a sua oferta de assentos, estratégia essa que forçou as demais 

empresas a tomarem decisões estratégicas que incluíram um aumento 

excessivo da demanda geral, em um mercado em que não havia expansão. 

Conseqüência dessa estratégia iniciada pela VASP: houve prejuízos para todo 

o setor, e retração da oferta, devido ao aumento da concorrência. A própria 

Varig passou a enfrentar dificuldades, principalmente no mercado internacional. 

Houve a tentativa de criação de duas câmaras setoriais, e o processo de 

desregulamentação sofreu uma desaceleração no seu ritmo, em virtude dessas 

conseqüências (NISHIME, 1996). 

A regulação do subsídio continuou ainda sob a forma de suplementação 

tarifária, refletindo que a desregulação não era tão ampla. O adicional tarifário 

de 3% deixou de incidir sobre os bilhetes de todas as linhas aéreas, incidindo 

somente sobre as linhas aéreas nacionais e especiais. Além disso, houve um 

direcionamento de foco da suplementação. Somente algumas linhas regionais 

continuaram a receber o subsídio, e não todas as linhas regionais, com 

destaque para as linhas essenciais. Segundo a definição do Departamento de 

Aviação Civil (DAC), as linhas essenciais eram aquelas que atendiam ao 

interesse público ou que eram pioneiras, servidas por aeronaves de até 30 

lugares (SILVA, 2006). 

A suplementação tarifária passou a ser destinada a linhas aéreas 

domésticas caracterizadas por baixo potencial de tráfego, não apresentando 

viabilidade econômica, e que fossem de interesse para o desenvolvimento 
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econômico e social do país, sendo vedada a suplementação superior a 50% do 

custo de operação da linha (GUARANYS, 2006). 

Na década de 1990, tivemos uma importante mudança no cenário 

econômico nacional, com o lançamento do Plano Real, em 1994. Assim, de 

março de 1995 a janeiro de 1999, o câmbio foi próximo a US$ 1,00 para R$ 

1,00. Com essa situação, nova para as empresas de aviação, conforme 

estudos do IPEA (2002), o setor aéreo nacional vivenciou uma situação 

diferente, pois, segundo o Quadro II, aproximadamente 55% dos custos diretos 

das empresas aéreas eram dolarizados. Então, o período de 1995 a 1999 pode 

ser considerado próspero para o setor (ANAC, 2008). 

Embora os primeiros anos do Plano Real tenham sido benéficos para o 

setor aéreo, a comunidade nacional e a internacional alertaram para o 

problema gerado pelo ‘custo Brasil’ para o desenvolvimento do setor. 

Resumindo, os problemas estruturais da economia brasileira dificultavam a 

competitividade dos produtos brasileiros frente aos produtos estrangeiros. 

Assim, o custo do transporte, aí incluído o transporte aéreo, passava a ser 

considerado um estorvo para a melhora do desempenho das exportações 

brasileiras, aumentando o seu custo. Por isso, os consumidores do serviço 

aéreo de cargas consideravam o setor aéreo nacional de baixa competitividade 

entre as empresas, em virtude do protecionismo da regulamentação, elevando 

assim o custo do transporte aéreo (ANAC, 2008). 

Um ponto que influencia diretamente a história da aviação comercial 

brasileira é o fato de que, com o aumento de renda da população, uma parcela 

maior de brasileiros passou a utilizar o serviço com uma freqüência maior, e 

como resultado presenciamos uma parcela maior da população cobrando do 

governo uma maior flexibilização das regras atuais, para que a competitividade 

entre as empresas também melhorasse. Devido também ao aumento de renda 

e da estabilização dos preços, o Brasil começou a trabalhar mais com o 

recebimento a prazo, devido à melhora e disseminação das formas de crédito, 

aumentando assim o prazo médio de recebimento das empresas aéreas, que 

antes trabalhavam com prazo muito menor (FAY, 2001). 
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Outro fator que marca a década de 1990 no setor aéreo é a guerra 

tarifária travada entre as companhias existentes. Embora nesse período 

houvesse um aumento do número de ocupação dos assentos, a lucratividade 

não foi tão boa, ocasionando novamente problemas financeiros para as 

empresas, sendo esse o início da falência de grandes e conceituadas 

empresas, como a Vasp, a Varig e a Transbrasil (FAY, 2001). 

Em virtude dessa nova situação, tivemos as seguintes mudanças no 

setor entre dezembro de 1997 e outubro de 1999 (GROSSI, 2000, p. 42): 

� Dez/97: o aumento na banda de desconto tarifário, que 
permite que sejam concedidos descontos de até 65% do preço 
de referência, e o fim da necessidade de se atrelar os vôos 
charters a pacotes turísticos terrestres. 
� Jan/98: fim da exclusividade das empresas de âmbito 
regional no acesso aos VDCs. 
� Dez/98: liberação total do preço das tarifas. 
� Ago/99: redução das tarifas aeroportuárias para os vôos 
promocionais das empresas aéreas. A redução era 
proporcional aos descontos concedidos em cada vôo. 
� Out/99: fim da restrição quanto ao tipo de aeronave 
passível de operar os VDC’s. Antes, estes vôos só podiam ser 
operados em aeronaves com, no máximo, 50 passageiros. 

 

Devido às pressões do mercado, no dia 15 de janeiro o Bacen decidiu 

parar de intervir no mercado de câmbio, deixando de vender reservas, e em 

virtude dessa mudança de regime de bandas cambiais para câmbio flutuante, 

no próprio dia 15 a cotação da moeda nacional passou a ser negociada à taxa 

de R$ 1,43/US$, isto é, houve uma desvalorização de 9,16% em relação ao dia 

anterior (SZKURNIK, 1996). 

[...] o país viveu momentos de pânico e todas as más 
lembranças em relação às atitudes de governos passados, 
como congelamento e confisco, vieram à tona. Com isso, fortes 
boatos tomaram conta das principais mesas de operações de 
bancos brasileiros e a cotação do real chegou ao final de 
janeiro a R$ 2,05 por dólar (SZKURNIK, 1996, p. 58). 
 

 

A discussão sobre a alteração do regime de câmbio é necessária 

principalmente por que, na indústria de aviação comercial brasileira, a cotação 

da moeda estrangeira influencia diretamente o resultado das empresas de 

aviação. Isso ocorre uma vez que, conforme dados extraídos da Agência 
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Nacional de Aviação Civil (ANAC, 2008), os itens relacionados ao câmbio e ao 

combustível são cotados em moeda forte, quer dizer, dois dos quatro principais 

custos diretos são dolarizados, e, para piorar, os dois de principal peso nos 

custos (ANAC, 2008). E considerando que a grande maioria da receita das 

empresas analisadas acontece em reais, e que no Quadro II, abaixo, não se 

demonstram os custos indiretos, podemos considerar que o processo de 

desvalorização cambial piorou a crise em que o setor já estava, conforme 

descrito até o momento.   

 
Quadro II – Indústria: planilhas consolidadas de custos por segmento de 

atividade doméstico (%)   
  

Empresas com Plano de Contas aprovado pela Portaria Nº 237/SPL de 08/12/81  
       
 DISCRIMINAÇÃO   2001    2002    2003    2004    2005    2006   

 Encargos com Pessoal    15,02    13,42    13,02    12,84    13,98    14,11   

 Câmbio   18,17    23,14    19,61    19,83    16,40    16,08   

 Combustível   21,48    23,44    27,03    31,22    33,45    33,39   

 Amortizações   0,44    0,34    0,09    0,18    0,38    0,31   

 Despesas Comerciais    12,03    14,41    15,70    15,52    15,06    13,41   

 Despesas Fiscais    1,10    1,03    1,30    1,05    0,40    1,07   

 Serviços Públicos   2,58    2,35    2,06    1,70    1,59    0,60   

 Tarifas Aeroportuárias   1,74    1,60    1,26    1,11    1,28    1,38   

 Tarifas de Com. e Auxílio   3,60    2,94    2,55    2,44    2,44    3,02   

 Despesas Bancárias   0,03    0,03    0,07    0,03    0,26    0,35   

 IPC    3,66    3,17    3,92    4,00    4,75    7,73   

 Cons. Mat. Diversos    1,06    0,97    0,78    0,38    0,60    0,59   

 Deprec. e Seguro Equip. Vôo   3,13    4,01    4,65    2,84    1,64    1,56   

 Deprec. Seg. Aluguel em Geral    1,50    1,41    1,56    1,23    0,98    0,92   

 Organização Terrestre   8,47    1,89    2,00    2,10    2,73    1,26   

 Desp. Dir. Pax e Carga    3,91    3,82    2,74    2,29    2,66    1,71   

 Serviços Aux. Diversos   2,06    2,02    1,69    1,25    1,38    2,51   

 TOTAL   
 
100,00  

 
100,00  

 
100,00  

 
100,00   100,00   

 
100,00  

 OBS: 1) Os dados da GOL não foram incluídos em 2001.         

 2) Os dados da Transbrasil são referentes ao mês de setembro de 2001.     

 3) Os dados da Varig de 2006 apresentam inconsistências relevantes ainda não corrigidas.  
 
Fonte: Anuário estatístico ANAC, 2006. 
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Como se viu, a desvalorização do real frente ao dólar teve um impacto 

negativo para toda a sociedade, porém para as empresas – com cerca de 55% 

dos seus custos, diretos e indiretos, entrelaçados à cotação da moeda 

fortalecida em detrimento da nossa moeda –, o impacto foi considerável, mas 

não foi o único responsável pelas diversas crises por que o setor tem passado 

desde o início (COELHO, 2003). 

A mudança na condução da política econômica afetou profundamente o 

desempenho das empresas de transporte aéreo, não só pelos insumos pagos 

em moeda estrangeira, mas também pela retração da receita, considerando a 

diminuição constante do número de passageiros (FAY, 2001). 

Ao final do ano de 2000, o dólar estava sendo cotado a R$ 2,30/US$, 

agravando ainda mais a situação da indústria de aviação civil nacional 

(RECEITA FEDERAL, 2008). 

No ano de 2001, ocorreu um fato de importância mundial que complicou 

ainda mais a situação das empresas no setor aéreo: o ataque terrorista às 

torres gêmeas do World Trade Center, nos Estados Unidos da América, bem 

como o episódio brasileiro conhecido como “apagão”, no Brasil. 

O “apagão” influenciou o setor devido à retração no consumo em todo o 

país, à redução do nível de emprego na indústria e conseqüentemente em 

outros setores, como no setor aéreo, onde houve uma considerável retração na 

demanda (ANAC, 2008). 

A moeda americana em 2001 foi valorizada perante o real devido à 

decretação da moratória pela Argentina. Porém, o principal fator que atingiu a 

economia do mundo, e devido à forma atingiu diretamente o setor aéreo, foi, 

como mencionamos, o ataque terrorista de 11 de setembro às torres gêmeas 

do World Trade Center, nos EUA. Ataque este que provocou uma retaliação 

dos EUA, que atacaram o Afeganistão em 7/10/2001, apenas 27 dias após o 

ataque, deixando a economia cada vez mais receosa. Do mesmo modo, os 

investimentos externos foram comprimidos, dificultando cada vez mais a 

recuperação das empresas aéreas já existentes. 
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Diretamente no setor aéreo, tivemos uma retração na indústria do 

turismo, com uma queda na demanda por passagens aéreas. E como houve 

nova valorização da moeda estrangeira, a crise, que já havia se instalado na 

indústria aérea desde a desvalorização da moeda nacional, se agravou (ANAC, 

2008). 

No ano de 2001, ingressou no mercado de aviação civil brasileira a 

empresa GOL S/A, com uma estratégia diferenciada das demais companhias 

de baixo custo. Essa situação antes não era permitida, e essa estratégia não 

podia ser implementada pelas demais empresas devido à determinação do 

Departamento de Aviação Civil (DAC). 

Em dezembro de 2001, uma das grandes empresas de aviação civil 

nacional deixou de funcionar, devido à falta de fluxo de caixa para pagar custos 

imediatos, como combustível, taxas aeroportuárias e os salários dos 

funcionários. Essa firma tinha sido fundada em 1955 e era uma das quatro 

grandes empresas de aviação comercial em 2001, juntamente com a Varig, a 

TAM e a Vasp. A Transbrasil deixou os ares nacionais por ser a primeira a não 

suportar a crise (AERUS, 2008). 

Durante o ano de 2002, batemos recordes atrás de recordes de 

desvalorização da nossa moeda, chegando a média de cotação do dólar por 

mês a US$ 3,6259/R$. Isso prejudicou a gestão do caixa das empresas aéreas 

pelo fato de os custos diretos serem pagos em dólares (RECEITA FEDERAL, 

2008). 

Em 2002, também foi encaminhado ao Congresso Nacional o projeto de 

lei para a criação de uma Agência Nacional de Aviação Civil, novo órgão de 

transporte aéreo para suceder ao DAC, criado nos anos 1940. Esse projeto foi 

muito criticado pelas companhias aéreas, que não participaram ativamente da 

criação do projeto de lei. Essa agência foi então criada em 2002 para 

reestruturar gerencialmente o setor, mas também para redefinir o transporte 

aéreo nacional (ANAC, 2008). 

Com a criação da ANAC, entram em vigência duas novas normas para 

dar continuidade ao processo de desregulamentação do setor: uma determina 
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que a partir de então as rotas passem a ser leiloadas em vez de concedidas 

por meio de negociação entre o órgão regulador e a empresa interessada; 

assim, não há mais exclusividade de rota para uma só empresa, o que propicia 

a livre concorrência, e as rotas passam a fazer parte do ativo das empresas; 

estes então podem ser negociados por elas, diferentemente do que acontecia 

no modelo anterior, em que era concedida permissão à empresa para efetuar o 

serviço de transporte aéreo em determinada rota, rota essa que não pertencia 

à empresa, mas sim ao órgão de controle. A segunda norma legal diz que a 

partir de sua vigência as tarifas são controladas pela agência (ANAC, 2008). 

No decorrer de 2002, a cotação da moeda estrangeira voltou aos 

patamares da época da desvalorização cambial, de em média US$ 2,00/R$ 

(RECEITA FEDERAL, 2008). 

 Apesar de a economia estar caminhando bem, para as empresas 

aéreas a cotação da moeda americana estava muito elevada no ano de 2004, 

prejudicando ainda mais a situação financeira das empresas. Outro fator 

agravante foi a alta do preço do petróleo, que chegou a ser negociado a US$ 

52,00 o barril em 26/10/2004, sendo que o menor valor do ano havia sido de 

US$ 28,99 em 5/02/2004, o que aumentou consideravelmente os custos diretos 

das aeronaves com combustível (ÉPOCA, 2008). 

No ano de 2005, outra grande empresa de tradição, a Vasp, fundada em 

1933, deixou de voar após uma trajetória de sucessos e fracassos, sendo 

estatizada pelo governo paulista e depois privatizada, em janeiro de 2005. A 

empresa deixou de voar por graves problemas financeiros. Apesar do grande 

número de companhias aéreas, a parada das atividades da Vasp foi sentida 

pelo consumidor, por ser ela uma das poucas empresas grandes de aviação 

nacional, que voava para diversos destinos (ANAC, 2008). 

Em 2006, tem início a maior crise do setor aéreo, independentemente 

das condições econômicas das empresas, do valor do dólar, do preço do barril 

de petróleo, pois trouxe à tona problemas estruturais do setor. Em 29 de 

setembro de 2006, ocorreu um choque entre o Boeing 737-800 da empresa 

GOL, no vôo 1907, com um jato modelo Legacy, fabricado pela Embraer, 
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matando 154 pessoas. Foi esse o maior acidente da história da aviação 

brasileira até essa data (BBC, 2008). 

Deflagrou-se uma crise entre o governo, os comandos da Aeronáutica e 

da Defesa, e os controladores de vôos, resultando em aeroportos lotados, 

atrasos, cancelamento de vôos, insegurança e despreparo. Então, diversos 

consumidores do setor aéreo substituíram as viagens de avião por viagens 

terrestres ou por outros modos, dificultando ainda mais a situação financeira 

das empresas. Isso, principalmente, porque a confiança do consumidor na 

prestação de serviços ficou abalada, e, considerando que o embate entre 

governo, ministérios da Aeronáutica e da Defesa e controladores de vôo se 

estendeu por alguns meses, prejudicou ainda mais uma situação que já não 

era boa (BBC, 2008). 

Além do acidente citado acima, em 2006 tivemos a paralisação da mais 

antiga e tradicional empresa de aviação civil brasileira, a Varig, que, assim 

como a Transbrasil e a Vasp, não suportou a crise econômica e deixou de voar. 

Foi iniciada uma grande confusão entre a Fundação Rubem Berta, a Varig log., 

o governo, os fornecedores e funcionários, que todo o Brasil acompanhou, e a 

empresa acabou sendo dividida: um consórcio de que fazia parte a empresa 

GOL adquiriu uma parte da Varig, transação essa que, neste ano de 2009, está 

sendo averiguada pelo Congresso Nacional devido a suspeitas de 

irregularidades (ÉPOCA, 2008). 

A crise iniciada em 2006, em virtude do acidente entre o vôo 1907 da 

GOL e o jato Legacy, se agravou em 2007 por um novo acidente, desta vez no 

Aeroporto de Congonhas – São Paulo, Capital, o maior da história da aviação 

comercial no Brasil, que matou 191 pessoas em 17/07/2007. O vôo 3054 da 

TAM, que vinha de Porto Alegre para São Paulo, não conseguiu pousar na 

pista principal do Aeroporto de Congonhas, deslizando por ela e se chocando 

contra o prédio da TAM Express, que ficava localizado do lado oposto ao 

aeroporto, na Av. Washington Luiz, uma das avenidas mais movimentadas da 

cidade de São Paulo. Com o impacto, o avião explodiu, matando 191 pessoas. 

Esse acidente ocorreu poucos dias depois da liberação da pista principal, após 

passar por uma reforma (GLOBO, 2008). 
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Com esse novo acidente, a crise, que já havia se instaurado, piorou 

ainda mais, trazendo grandes reflexos para os consumidores, situação que nos 

dias atuais está um pouco mais normalizada, mais ainda não resolvida.  

Em 2007, a BRA, empresa de médio porte, também deixou de voar 

devido a disputas internas entre os sócios e à sua situação financeira (GLOBO, 

2008). 

 

 
4  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

O estudo prevê o levantamento de dados secundários econômico-financeiros e 

estatísticos do período de 1995 a 2007. Conforme Hair (2007) os dados 

secundários são informações já existentes que são utilizadas em pesquisas. 

Tais dados podem ser coletados em diversas fontes como relatórios internos 

da empresa pesquisada, IBGE, associações, sindicatos, além de outros órgãos 

relacionados aos objetivos da pesquisa em questão, os dados secundários 

desta pesquisa foram obtidos junto à Agência Nacional de Aviação Civil 

(ANAC), que traz em seu site anuários econômico-financeiros e anuários 

estatísticos. Além disso, serão coletadas informações de mercado, caso se 

tornem necessárias (HAIR, 2007) 

O período escolhido inicia-se no ano de 1995, face o início da 

estabilização econômica, com a implantação do plano Real, sem alterações de 

moedas e planos econômicos, dentro do período estudado. O ano de 2007, 

último ano da análise, foi escolhido por ser o último anuário publicado pela 

ANAC até o presente momento.  

Os objetivos do trabalho apontam para o desenvolvimento de uma 

pesquisa de caráter quantitativo, tendo em vista o fato de os dados secundários 

coletados serem informações econômico-financeiras e estatísticas, que serão 

analisadas para todo o período estudado, ano a ano, quando será estudado o 

efeito firma na evolução do desempenho das empresas e quais variáveis 

podem explicar ou não um desempenho diferenciado (FAVERO et al., 2009).  
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Neste estudo utilizaremos a técnica de análise multinível ou modelo 

hierárquico, que, conforme Fávero et al. (2009), tem a habilidade principal de  

explicar o comportamento de uma variável de desempenho, em cross-section 

ou ao longo do tempo.  

Na análise hierárquica será considerado o efeito firma e ano de cada 

uma das empresas, havendo observações desde o ano de 1995 até o de 2007, 

onde analisaremos o desempenho considerando os níveis do efeito firma, que, 

ao final, demonstrará quais firmas obtiveram, no período de estudo, 

desempenho anormal (FAVERO et al., 2009) 

Após as análises multiníveis dos dados econômico-financeiros e 

estatísticos, iremos apontar as firmas que se destacaram na análise 

quantitativa em relação ao desempenho, podendo esse desempenho ser 

extraordinário para cima ou para baixo, bem como quais dos itens analisados 

podem influenciar e gerar diferenciação em relação aos concorrentes.   

A pesquisa proposta é da espécie exploratória, que consiste na pesquisa 

que procura constatar algo, visa prover o pesquisador de maior conhecimento 

sobre o tema ou problema de pesquisa em perspectiva (HAIR, 2005) 

Para atingir os objetivos desta pesquisa, utilizamos dados que 

correspondem a um painel desbalanceado, isto é, com números diferentes de 

observações para cada ano, realizamos uma análise de todas as empresas do 

setor em todos os anos compreendidos entre 1995 e 2007, situação esta 

encontrada nos dados obtidos junto à ANAC referente às empresas do setor 

aéreo nacional de passageiros e passageiros e cargas (HAIR, 2005). 

Haverá cortes ao longo do tempo, com corte transversal para cada ano. 

Resumindo, teremos as mesmas variáveis para os anos de 1995 a 2007, 

repetidamente (HAIR, 2005). 

O método escolhido traz no seu modelo uma parte não explicada pela 

equação, atribuída ao efeito individual da firma, e uma parcela atribuída ao erro 

da equação, e indica quais variáveis influenciam o desempenho final, 

atendendo assim os objetivos deste trabalho (FAVERO et al., 2009).   
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4.1 Operacionalização 
 
Para operacionalizar o desempenho, utilizaremos dados econômico-financeiros 

e estatísticos, extraídos dos anuários econômicos e estatístico disponibilizados 

pela ANAC, para o período de 1995 a 2007, por meio de variáveis dependentes 

e independentes. 

Conforme Hair (2005), a variável dependente consiste na variável 

explicada por outros fatores, aquela que é afetada ou explicada pela variável 

independente, isto é, variará de acordo com alguma mudança na variável 

independente. Dessa forma, a operacionalização do desempenho das 

empresas do setor aéreo nacional de passageiros e passageiros e cargas 

ocorrerá pelo estudo das variáveis dependentes ROA, Yield, Crescimento da 

Receita e Market Share. 

O índice ROA (return on assets = retorno aos ativos) será utilizado tendo 

em vista ser um indicador financeiro de natureza contábil, que, conforme 

Vasconcelos e Brito (2004), aparece como mensurador de desempenho na 

maioria dos estudos anteriores, nacionais e internacionais, como nos trabalhos 

de Chakravarthy (1986), Goldszmidt, Brito e Vasconcelos (2007a), Rumelt 

(1991), McGahan e Porter (1997). O ROA é calculado com base na seguinte 

fórmula:   

ROA = Lucro operacional gerado pelos ativos  X 100 
                            Ativo total 

O yield foi escolhido por ser uma medida de desempenho muito utilizada 

pelas empresas do setor, conforme estudos da ANAC e do IPEA. Este 

indicador de desempenho foi utilizado nos trabalhos de Pereira (1987) e 

Adelino et al. (2007), os quais justificam a sua utilização da seguinte forma: 

O yield representa a receita média de vôo. De uma forma geral, seu 
uso como direcionador da criação de valor está ancorado no fato de 
ele poder expressar, em uma única informação, vários aspectos da 
demanda. O argumento básico por trás desta premissa é o de que as 
firmas procuram cobrar o máximo possível, mas restrições 
relacionadas à demanda e competição implicam em barreiras para o 
livre exercício de uma política de precificação maximizadora [...]. 
Assim, o yield é a resposta maximizadora da empresa ao ambiente 
em que ocupa, em termos da competição nas rotas, escolha dos 
consumidores por viagens mais baratas em meios de transporte mais 
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lentos ou mesmo ao nível de renda em que as firmas operam 
(ADELINO et al., 2007, p. 7). 

O yield é calculado pela seguinte fórmula, embora nos anuários 

econômicos fornecidos pela ANAC o índice já esteja calculado: 

Yield =                             Receita de vôo                                                          
           (Passageiros pagantes transportados x Km voados) 

O direcionador relacionado ao crescimento da receita diz respeito ao 

crescimento da receita de vendas ano a ano, sendo escolhido como indicador 

de desempenho por apresentar a evolução da receita para o período a ser 

estudado, perdendo-se apenas a evolução para o ano de 1995, o qual não nos 

foi disponibilizado no valor da receita total para o ano de 1994. Nos poucos 

trabalhos quantitativos encontrados sobre o setor aéreo, o crescimento da 

receita é considerado um bom indicador para medir o desempenho 

(TRANSPORTATION RESEACH, 2007; BRITO e BRITO, 2009). 

Assim, para ser apresentado o crescimento da receita, será realizada 

uma análise contábil horizontal, que, conforme Iudicibus (2000), é a variação 

ocorrida na conta contábil, conta a conta, ocorrida em um determinado período. 

Esse indicador é calculado da seguinte forma:  

Receita do ano analisado 
- 1x100   

Receita do ano anterior 
O direcionador de geração de valor relacionado ao market share é 

referente à participação que a empresa tem dentro do setor aéreo, sendo 

escolhido como indicador de desempenho por ser apresentada a sua evolução 

por empresa para o período a ser estudado. Para Perin e Sampaio (2007) o 

market share da empresa deve ser considerado como um indicador de 

desempenho por apresentar a posição que a empresa ocupa no mercado, 

sendo ele um indicador de desempenho empresarial, opinião esta que a autora 

corrobora.  

Esse indicador está disponível nos anuários estatísticos fornecidos pela 

ANAC. 

A variável independente, conforme dados extraídos do livro de Hair 

(2005), pode ser definida como aquela que afeta ou influencia outra variável, 

chamada variável dependente. A variável independente em uma pesquisa é o 
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antecedente, e a variável dependente é o conseqüente. Sempre que uma 

equação matemática ou estatística é escrita, busca-se a explicação da variável 

dependente em função da variação da variável independente. 

Usaremos como variáveis independentes as seguintes: 

• Custo médio. 

• Custo por assento. 

• Participação na receita total dos diversos tipos de receita. 

• Ocupação do vôo. 

• Despesas com tripulação. 

• Despesa com comissários de bordo. 

• Despesa com manutenção. 

• Despesa com serviço de bordo. 

• Despesa com arrendamento. 

• Endividamento. 

• Horas voadas. 

• Despesa com seguros. 

Essas variáveis foram definidas com base nos argumentos a seguir. 

Conforme o estudo de Adelino et al. (2007), o endividamento é um 

importante direcionador para o cálculo do desempenho, influenciando a gestão 

estratégica da empresa. Dessa forma, consideramos importante a sua inclusão 

no modelo, por sua importância na medição do desempenho. 

Conforme dados do Anuário da ANAC de 2007, o custo médio é um 

importante direcionador de custos, que parte, por exemplo, do ROA, na visão 

da autora, e pode ser explicado por esse indicador. Na nossa opinião, o custo 

médio pode ser considerado como uma fonte de vantagem competitiva para as 

empresas do setor aéreo de passageiro e passageiro e carga. O custo médio é 

calculado da seguinte forma: 

 

Custo médio = Despesa de vôo / (assentos oferecidos x km voados) 
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O custo por assento, conforme trabalhos anteriores, como o de Adelino 

et al. (2007), é um importante direcionador para mensurar o desempenho, e, 

conforme dados da ANAC (2008), é calculado da seguinte forma: 

Custo por assento = Despesa de vôo / (assentos oferecidos) 

A variável independente tipos de receitas, que traz a diversificação dos 

serviços, foi escolhida para verificar se a diversificação em empresas do setor 

aéreo nacional pode influenciar o desempenho das firmas estudadas. Nos 

anuários econômicos fornecidos pela ANAC, os tipos de receitas são 

discriminados por empresa, podendo ser de passagens, excesso de bagagem, 

carga, mala postal, fretamento de passageiros, fretamento de cargas. 

Despesas com comissários de bordo, despesas com a tripulação, 

despesas com manutenção, despesas comerciais, despesa com seguro, 

despesas com arrendamento e despesas com serviço de bordo, em nossa 

opinião, podem influenciar o desempenho, uma vez que trazem legitimidade 

para a empresa perante o seu público-alvo e podem ser consideradas como 

uma fonte de recursos. Dessa forma, buscaremos comprovar se esses fatores 

podem ou não influenciar o desempenho das empresas do setor aéreo 

nacional. 

Escolhemos também como variável explicativa do desempenho a 

variável ocupação do vôo, dado que esse indicador pode influenciar o 

desempenho da firma, em nossa opinião. 

Não escolhemos outras variáveis, pois não consideramos que fossem 

relevantes para explicar ou prever o desempenho das variáveis dependentes 

escolhidas para mensurar a performance das empresas do setor de aviação 

comercial civil brasileira. 

No primeiro momento, rodaremos o modelo com a inclusão de todas as 

variáveis dependentes, excluindo as que não se mostrarem significantes para 

cada modelo. 
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Quadro III - Relações de variáveis dependentes e independentes 
 

V
ariável D

ep
en

d
en

te 

ROA Yield 
Crescimento da 

Receita Market Share 

V
ariável In

d
ep

en
d

en
te 

Custo Médio Custo Médio Custo Médio Custo Médio 

Endividamento Endividamento Endividamento Endividamento 

Tipos de Receita Tipos de Receita Tipos de Receita Tipos de Receita 

Ocupação dos 
Vôos 

Ocupação dos 
Vôos 

Ocupação dos Vôos Ocupação dos 
Vôos 

Horas Voadas Horas Voadas Horas Voadas Horas Voadas 

Quantidade de 
Linhas de Negócio 

Quantidade de 
Linhas de Negócio 

Quantidade de 
Linhas de Negócio 

Quantidade de 
Linhas de Negócio 

Despesas com:  Despesas com:  Despesas com:  Despesas com:  

Tripulação; Tripulação; Tripulação; Tripulação; 

Comissário de 
Bordo; 

Comissário de 
Bordo; 

Comissário de 
Bordo; 

Comissário de 
Bordo; 

Manutenção; Manutenção; Manutenção; Manutenção; 

Seguro; Seguro; Seguro; Seguro; 

Arrendamento;  Arrendamento;  Arrendamento;  Arrendamento;  

Serviço de Bordo. Serviço de Bordo. Serviço de Bordo. Serviço de Bordo. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

A variável tipos de receitas é subdividida em nove tipos de receita: 

receita internacional, receita com passagens, com excesso de bagagem, 

receita de carga, com fretamento de pax, fretamento de carga, receita com 

mala postal, receita com suplementação tarifária e outras receitas.  

5 FONTE DE DADOS E TRATAMENTO DA AMOSTRA 

A base de dados foi extraída do site da ANAC, onde estão disponíveis para 

consulta, até a data de defesa do presente trabalho, informações econômicas e 

financeiras das empresas para o período de 1997 a 2007. Com relação ao 

período de 1995 a 1996, a ANAC nos encaminhou uma cópia dos referidos 

anuários de forma impressa. 
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Neste trabalho, buscamos explicar quatro variáveis de desempenho, ao 

longo do período de 1995 a 2007, das empresas de aviação civil brasileira de 

passageiros e/ou passageiros e cargas. 

Na base original, há informações de empresas que durante o período de 

estudo apresentaram menos de três observações, as quais foram excluídas 

com o intuito de evitar a indeterminação na alocação dos diferentes efeitos pela 

presença de menos de três casos em cada fator. Mantiveram-se apenas as 

empresas que apresentaram no mínimo três anos de observação da variável 

dependente na base de dados, conforme demonstrado em estudos anteriores, 

como o de Goldszmidt, Brito e Vasconcelos (2007b). Dessa forma, foram 

excluídas as informações referente às empresas Air Minas, id 2, que teve seu 

início em 2006 e informação para os anos de 2006 e 2007; a BRA, id 3, com 

informações apenas para o ano de 2005 e 2006; Itapemirim, id 9, com 

informação para os anos de 1997 a 1998; a NHT, id 13, para os anos de 2006 

e 2007; Sete, id 23, para os anos 2006 e 2007; TAM Regional, id 27, para o 

ano de 2000; e VRG, id 35, para os anos de 2006 e 2007. 

6 MÉTODO DE ANÁLISE 
 
Conforme descrito no item dos procedimentos metodológicos, os objetivos 

apontam para o desenvolvimento de uma pesquisa de análise multinível onde 

estudamos o efeito firma e o efeito ano na evolução do desempenho das 

empresas no referido período, e que fatores influenciam seu desempenho. 

O modelo proposto para o estudo tem dois níveis, e, conforme Fávero et 

al. (2009), em comparação com os modelos clássicos de regressão linear ou 

de análise de covariância, traz a vantagem de levar em consideração a análise 

de dados hierarquicamente estruturados, propondo uma estrutura de análise 

dentro da qual é possível reconhecer os distintos níveis em que se articulam os 

dados, estando cada subnível representado pelo seu próprio modelo. 

As variáveis dependentes que buscam explicar o desempenho são o 

ROA, o Crescimento da Receita, o Yield e o Market Share. Há um modelo para 

cada variável que busca explicar o desempenho, com dados anuais, que se 
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caracterizam como medidas repetidas, em que o valor da variável de interesse 

é mensurado, para um mesmo caso (firma), em diferentes momentos (anos). 

A escolha do modelo multinível deveu-se a que esse tipo de modelo, 

conforme Goldzmidt, Brito e Vasconcelos (2007b), é preferível quando faltam 

dados; por exemplo, quando para uma determinada variável não foram 

computados todos os dados, ou quando eles não são balanceados (número de 

casos diferente entre os grupos), situações encontradas no que se refere ao 

desempenho das firmas. 

Na elaboração dos modelos, usou-se o software estatístico MLwiN 2.02, 

que permite trabalhar com modelos multiníveis com significância de até 10%. 

6.1 Análise dos dados 

No modelo proposto, analisamos apenas um ramo de negócio, o setor aéreo, 

em uma análise em painel desbalanceado com corte transversal, de 1995 a 

2007. Incluímos, dessa forma, o fator ano na análise, e o fator da empresa 

individualmente, que será considerado um fator de erro, a ser descrito 

juntamente com a equação, o que demonstrará, pelas diversas hipóteses 

descritas, o desempenho de cada uma das firmas pesquisadas, bem como os 

fatores que influenciam o desempenho das empresas do setor aéreo. 

Em todas as equações, o intercepto poderá variar em função do efeito 

firma. Já em relação aos interceptos das variáveis independentes que serão 

utilizados no modelo não deverá haver variações, quer dizer, o efeito firma 

poderá variar em função da empresa a que se refere e ao ano da análise, 

porém os demais interceptos das variáveis independentes deverão permanecer 

constantes ao longo do período de análise.   

Para o período estudado, de 1995 a 2007, foram apresentadas 36 

empresas, conforme o Quadro IV, com um total de 247 observações, sendo 

apresentadas 25 variáveis quantitativas, 23 das quais são contínuas, que, 

conforme Corrar (2007), são aquelas que possuem características mensuráveis 

em que os valores fracionados também fazem sentido, e duas são variáveis 

discretas, que, ainda para Corrar (2007), são aquelas que têm características 

mensuráveis e em que somente valores inteiros fazem sentido. 
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Todas as variáveis que são medidas na moeda corrente do país – o real 

–, como o yield, o custo por assento e o custo médio por hora de vôo, foram 

atualizadas pelo índice do IPCA, que, conforme o IBGE (2009), é o indicador 

que reflete o custo de vida de famílias com renda mensal de 1 a 40 salários 

mínimos, residentes nas regiões metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro, 

Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Salvador, Recife, Fortaleza e Belém, 

além do Distrito Federal e do município de Goiânia, e que é utilizado pelo 

Banco Central como medidor oficial da inflação do país.  

Quadro IV – Lista de empresas 
 

EMPRESA ID 

ABAETÉ 1 
AIR MINAS 2 
BRA  3 
BRASIL 
CENTRAL 

4 

CRUISER 5 
GOL 6 
HELISUL 7 
INTERBRASIL 8 
ITAPEMIRIM 9 
MEGA  10 
MERIDIONAIS 11 
META  12 
NHT 13 
NORDESTE 14 
OCEANAIR 15 
PANTANAL 16 
PASSAREDO 17 
PENTA 18 
PRESIDENTE 19 
PUMA 20 
RICO 21 
RIO SUL  22 
SETE 23 
TABA 24 
TAF 25 
TAM 26 
TAM REGIONAL 27 
TAVAJ 28 
TEAM 29 
TOTAL 30 
TRANSBRASIL 31 
TRIP 32 
VARIG 33 
VASP 34 
VRG 35 
WEBJET 36 

 

Fonte: Elaborada pela Autora 
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O Quadro V, abaixo, mostra desde que ano há informações sobre a 

empresa. Este quadro demonstra a dinâmica de entrada e saída de empresas 

neste setor. 

Quadro V - Ano de início e encerramento de cada empresa 
ID 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

1                           

2                

3                 

4                 

5                  

6                     

7                  

8                     

9                

10                 

11                 

12                     

13                

14                          

15                   

16                           

17                           

18                       

19                    

20                    

21                          

22                          

23                

24                   

25                           

26                           

27               

28                        

29                 

30                          

31                     

32                        

33                           

34                        

35                

36                           

Fonte: Elaborado pela autora. 
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No presente trabalho, há quatro (4) variáveis dependentes: ROA, Yield, 

Crescimento da Receita e Market Share. 

A variável ROA (Retorno sobre o Ativo), é considerada como variável 

dependente, que é explicada pelas 24 variáveis independentes deste trabalho. 

Para esta variável, há 205 observações no período estudado, sendo o valor 

mínimo encontrado de -2.547,62%, referente à empresa Oceanair para o ano 

de 2005, empresa essa que apresenta os menores valores do ROA no período, 

e o valor máximo de 52,05%, relativo à empresa Penta para o ano de 1998, 

sendo que a média do retorno sobre os ativos é de -25,81% e o desvio padrão 

de 182,36, conforme saída do software estatístico SPSS, na Figura II. 

 
Figura II - Análise descritiva do ROA (SPSS) 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ROA 205 -2547,62 52,05 -25,90 182,36 

Valid N (listwise) 205     

 

Vamos substituir o valor do ROA do outlier referente à empresa 

Oceanair, id 15, para o ano de 2005, pelo valor da média do ROA, excluindo-se 

o valor encontrado para essa empresa no ano de 2005, com o intuito de 

melhorar a média e o desvio padrão dos dados, pois isso reflete melhor a 

realidade da indústria, conforme demonstrado nas figura III e IV dos softwares 

estatísticos SPSS e Minitab respectivamente.  

 

Figura III - Análise descritiva do ROA com a exclusão de outlier (SPSS) 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ROA 205 -366,00 52,00 -13,43 43,77 

Valid N (listwise) 205     

 
Com a substituição do valor da variável ROA pelo valor da média da 

indústria para o ano de 2005, a média passou de -25,90 para -13,43, e ocorreu 
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um ganho ainda maior quando comparamos o desvio padrão, que passou de 

182,36 para 43,77. 

Esta será a única alteração de dados referente ao indicador ROA, pois, 

com a substituição de outros outliers, não há ganho significativo nesse 

indicador. 

A substituição do valor ocorreu devido à nossa opção pela exclusão. 

Deveríamos mantê-la para os outros indicadores, sendo provável que esta 

linha específica só possa ser considerada como outlier para o indicador ROA. 

 

Figura IV - Análise dos outiliers (Minitab) 
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O Quadro VI, abaixo, apresenta informações ano a ano da média, 

mediana e desvio padrão da variável dependente ROA para a indústria aérea 

nacional de passageiros e passageiros e cargas. 
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Quadro VI – Média, mediana e desvio padrão do ROA 
 

Média 
 

Mediana 
 

Desvio padrão 

            Ano                ROA            Ano           ROA                      Ano           ROA 

1995 3,47 1995 2,36 1995 10,83 
1996 -7,8 1996 -0,16 1996 44,89 
1997 -8,34 1997 -4,36 1997 21,35 
1998 3,39 1998 -0,44 1998 21,43 
1999 -9,8 1999 -3,22 1999 13,41 
2000 -41,35 2000 -0,84 2000 97,1 
2001 -6,02 2001 -3,23 2001 10,66 
2002 -27 2002 -3,14 2002 49,24 
2003 -19,04 2003 0,03 2003 47,28 
2004 -20,87 2004 -1,57 2004 63,21 
2005 -11,22 2005 -7,75 2005 22,77 
2006 -22,45 2006 -4,71 2006 57,83 
2007 -13,79 2007 -3,74 2007 24,34 

         Geral -13,54             Geral -2,02                       Geral 43,95 
 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

Podemos inferir do Quadro VI que a média e a mediana da variável ROA 

para a indústria no geral e ano a ano são negativas, com poucas exceções, 

demonstrando ser uma indústria onde não há grandes retornos sobre o ativo. 

Pelo contrário, há uma probabilidade maior de que o dinheiro investido no ativo 

de empresas do setor aéreo nacional de passageiros e passageiros e cargas 

gere prejuízo ou perdas. Essa análise é da indústria como um todo, não de 

alguma empresa específica. 

O desvio padrão da indústria do setor aéreo para todo o período 

estudado foi de aproximadamente 44%, demonstrando que há diferenciação no 

desempenho do indicador ROA, dentro do período estudado, para as empresas 

do setor aéreo de passageiro e passageiros e carga. 

A evolução da variável ROA ano a ano é demonstrada no Gráfico II, 

onde o indicador demonstra alta a partir do ano de 2007. 
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Gráfico II - Evolução do ROA por ano 
 

 

Com relação à variável Crescimento da Receita, outra considerada como 

variável dependente no presente trabalho, há 205 observações para o período, 

considerando-se que, pela forma de cálculo, não há informações sobre o 

Crescimento da Receita para o ano de 1995 e para o primeiro ano de 

funcionamento de cada empresa cujas atividades se iniciaram após o ano de 

1995. 

A média de crescimento da receita é de aproximadamente 88,30% por 

ano. O maior valor, de 3.065,92%, é relativo à empresa Rico para o ano de 

1997, que foi o segundo ano de funcionamento da empresa, e o menor valor é 

de -92,03%, referente à empresa TAF no ano de 1996. O desvio padrão dessa 

variável é de 305,03% aproximadamente. Esses dados, extraídos da saída do 

software SPSS, são demonstrados na Figura V.  

Figura V - Análise descritiva do Crescimento da Receita (SPSS) 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

CR 205 -92,03 3065,92 88,3034 305,02531 

Valid N (listwise) 205     

Fonte: SPSS. 
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A variável Crescimento da Receita apresenta diversos outliers. O 

primeiro a ser tratado é o referente à média de Crescimento da Receita da 

empresa RICO, id 21, para o ano de 1997. Essa empresa iniciou suas 

atividades no segundo semestre do ano de 1996, e em 1997 apresentou um 

crescimento extraordinário, de 3.065,92%. Essa informação não reflete a 

realidade, e por esse motivo iremos substituir o crescimento apresentado em 

1997 pela média de crescimento que a empresa Rico apresenta no período 

estudado, de 27,26%. 

Outro outlier verificado refere-se à empresa Varig para o ano de 2006. 

Esse foi o ano em que a Varig paralisou suas atividades, retornando 

posteriormente, em 2007. Por esse motivo essa empresa apresentou um 

crescimento de aproximadamente 1.796% em relação a 2006. Como no caso 

anterior, isso não demonstra a realidade da empresa, portanto iremos substituir 

o valor do crescimento da receita em 2007, da empresa Varig, pela média de 

crescimento apresentada no anos anteriores, que é de 86,93%. 

No ano de 2005, a empresa Mega apresentou um crescimento de 

1.250,29%. O primeiro ano de operação da empresa foi 2004, só que a 

empresa teve um crescimento extraordinário de 2004 para 2005, em que a 

receita total passou de R$ 215.762,00 para R$ 2.913.403,00, mas não 

conseguiu sustentar essa receita, que diminuiu em 2006 para R$ 1.837.346,00 

e em 2007 para 1.783.225,00, conforme dados extraídos dos anuários 

econômicos da ANAC para os anos de 2004, 2005, 2006 e 2007. Esses valores 

foram atualizados até 2007 pelo índice IPCA. Pelo exposto, se efetuássemos a 

substituição do outlier de 2005 dessa empresa pela média de crescimento da 

empresa dentro do período estudado não estaríamos reportando a realidade. 

Dessa forma, esse outlier foi substituído pela média de crescimento da 

indústria no ano de 2005, que é de 2,82%, situação essa encontrada também 

para a empresa Cruiser, id 5, e Presidente, id 19. Assim, adotaremos o mesmo 

critério. 

Outra situação peculiar é a referente à empresa TAF, id 25, para o ano 

de 2001. Nesse ano, conforme dados da ANAC (2009), a empresa operou 

apenas com serviço de mala postal e carga, não havendo transporte de 
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passageiros, e como o foco do trabalho são empresas aéreas de passageiros e 

passageiros e cargas, essa observação será excluída. 

Após o tratamento dos outliers, temos 204 observações para a variável 

Crescimento da Receita, com média de 44,23% e desvio padrão de 111,20, 

conforme demonstrado na Figura VI. 

Figura VI - Análise descritiva do Crescimento da Receita (SPSS) após o 
tratamento dos outliers 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

CR 204 -92,03 678,03 44,23 111,20 

Valid N (listwise) 204     
Fonte - SPSS 

Na Figura VII, temos a distribuição do crescimento da receita por 

empresa, demonstrando que há valores que se distanciam da média. Porém, 

isso não está relacionado apenas a uma empresa, há outras que obtiveram 

desempenho semelhante, por esse motivo esses valores devem ser mantidos 

como da base original. 

Figura VII - Distribuição do Crescimento da Receita por empresa (Minitab) 
após tratamento outliers 
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No Quadro VII, apresentado abaixo, podemos verificar que o desvio 

padrão do crescimento da receita não é constante durante os anos estudados. 

Os períodos que demonstram maiores desvios padrão são os anos de 1996, 

1999, 1997 e 2006. A média do crescimento da receita por ano, portanto, não 

segue uma lógica, apresentando altos e baixos no período. 

Assim como na análise da variável ROA, a variável Crescimento da 

Receita demonstra que há diferenciação de crescimento da receita entre as 

empresas estudadas. O desvio padrão da indústria do setor aéreo para todo o 

período estudado foi de aproximadamente 111%. 

 

Quadro VII – Média, mediana e desvio do Crescimento da Receita 
 

      Ano     Média         Ano 
    
Mediana        Ano  Desvio padrão 

1996 139,08  1996 48,57  1996 237,91  
1997 127,55  1997 95,80  1997 142,79  
1998 24,84  1998 6,03  1998 66,90  
1999 52,88  1999 10,33  1999 151,06  
2000 35,33  2000 21,66  2000 65,21  
2001 16,26  2001 6,65  2001 43,45  
2002 16,81  2002 11,69  2002 55,78  
2003 19,58  2003 13,37  2003 53,09  
2004 21,67  2004 11,67  2004 64,25  
2005 2,82  2005 1,17  2005 42,59  
2006 50,42  2006 10,62  2006 118,23  
2007 20,20  2007 7,29  2007 58,24  

    Geral 44,23        Geral 14,14         Geral 111,20  
 
Elaborado pela autora. 
 

 

A evolução da variável Crescimento da Receita ano a ano é 

demonstrada no Gráfico III, onde o indicador demonstrar tendência de baixa a 

partir do ano de 2007. 

 

 



74 

 

Gráfico III - Evolução do Crescimento da Receita por ano 
 

 

A terceira variável dependente é o Yield. Como já dito anteriormente, é 

uma medida de desempenho utilizada pelas empresas do setor aéreo que 

representa a receita média de vôo. Para esta variável foram apresentadas 232 

observações para o período estudado, sendo que o maior valor do Yield é de 

R$ 3,35, referente à empresa MEGA para o ano de 2006, e o menor valor é de 

R$ 0,08, atribuído à empresa PASSAREDO para os anos de 1998 e 1999, com 

média do Yield de R$ 0,60 e desvio padrão de 0,52 para todo o período 

estudado, como demonstra a saída do software SPSS na Figura VIII. 

Figura VIII - Análise descritiva do Yield (SPSS) 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

YIELD 232 0,08 3,35 0,59 0,52 

Valid N (listwise) 232     
 

 

A Figura IX, abaixo, demonstra a distribuição do Yield por empresa, 

onde melhor se visualizam os possíveis outliers. O que mais se destaca é o 

referente à empresa Mega, id 10, para 2006. Ele deverá ser mantido, já que 

sua exclusão ou substituição pela média altera em menos de 5% a média geral 

e o desvio padrão. Assim, não se justifica a manipulação dos dados. 
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Figura IX - Distribuição do Yield por empresa (Minitab) 
 

ID

Y
IE
L
D

403020100

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

Scatterplot of YIELD vs ID

 

 

O média do Yield não apresenta grandes variações nos 13 anos de 

estudo, e o desvio padrão ano a ano apresenta uma maior diferença para os 

anos de 1996 e 1997, em que o seu valor auferido para a indústria foi 

respectivamente de 0,27 e 0,30.  

Esta primeira análise demonstra que não há grandes variações neste 

indicador entre as empresas do setor aéreo, mas há uma pequena 

diferenciação, e considerando que o Yield informa a receita média de vôo por 

quilômetro voado, ao final, quando a empresa calcula os seus quilômetros 

voados, as diferenças de centavos neste indicador podem fazer uma grande 

diferença. 

A variável Yield demonstra que há diferenciação de desempenho entre 

as empresas estudadas. O desvio padrão na indústria do setor aéreo para todo 

o período estudado foi de aproximadamente 0,52, conforme verificado na 

Figura VIII. 
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Quadro VIII - Média, mediana e desvio padrão do Yield 

Ano Média   Ano Mediana   Ano Desvio padrão 

1995 0,87  1995 0,65  1995 0,56  
1996 0,41  1996 0,38  1996 0,27  
1997 0,40  1997 0,32  1997 0,30  
1998 0,39  1998 0,25  1998 0,44  
1999 0,47  1999 0,28  1999 0,50  
2000 0,58  2000 0,33  2000 0,61  
2001 0,56  2001 0,33  2001 0,60  
2002 0,58  2002 0,38  2002 0,44  
2003 0,64  2003 0,49  2003 0,34  
2004 0,78  2004 0,62  2004 0,59  
2005 0,72  2005 0,58  2005 0,54  
2006 0,78  2006 0,49  2006 0,76  
2007 0,67  2007 0,62  2007 0,49  

     Geral 0,60         Geral 0,38                Geral 0,52  
Elaborado pela autora. 

O Gráfico IV demonstra o comportamento da variável Yield no decorrer 

do período estudado, e mostra uma grande queda desse indicador no início do 

período que está sendo estudado, com uma tendência de recuperação ano a 

ano, e alguns períodos de queda menos acentuadas em comparação com o 

início do estudo. 

Gráfico IV - Crescimento do Yield por ano 
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A última variável dependente é o Market Share. Há 36 empresas em 13 

anos de estudo, com um total de 235 observações. Na Figura X são 

apresentados os valores máximos, mínimos, a média e o desvio padrão do 

Market Share para o período estudado. 

 

Figura X - Análise descritiva do Market Share (SPSS) 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

MS 235 0,00 52,53 5,4693 10,69433 

Valid N (listwise) 235     

 

 
Esta variável está relacionada à participação de mercado que cada 

empresa apresenta para cada ano e no geral. A soma dela sempre dará 100%, 

e como neste trabalho ela representa um indicador de desempenho das 

empresas, não adequaremos nenhum dado para a análise, pois as informações 

dos anuários estatísticos da ANAC refletem a realidade de cada empresa. 

 

Na Figura XI temos a análise descritiva desta variável realizada no 

software SPSS, que demonstra os menores e maiores valores de Market 

Share, bem como a média ano a ano. A empresa que atingiu o maior Market 

Share no período é a TAM, no ano de 2006, com 52,53%, mas durante o 

período de 1995 a 2004 a empresa que sempre apresentou maior Market 

Share foi a Varig, empresa que foi fundida com a GOL devido a grandes 

problemas financeiros. 
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Figura XI - Análise descritiva do Market Share - SPSS 
Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
ID 36 1 36 18,50 10,536 

1995 15 0,002  45,188  6,667  12,143  

1996 18 0,003  44,246  5,556  11,092  

1997 21 0,012  42,338  4,762  10,032  

1998 21 0,014  37,813  4,762  9,062  

1999 20 0,006  35,473  5,000  8,696  

2000 19 0,006  36,113  5,263  8,989  

2001 18 0,005  32,644  5,556  9,776  

2002 16 0,017  30,297  6,250  10,211  

2003 16 0,018  36,020  6,250  11,348  

2004 18 0,001  35,811  5,556  11,281  

2005 19 0,007  34,507  5,263  11,647  

2006 23 0,000  52,525  4,348  12,010  

2007 18 0,010  44,235  5,556  13,836  

Valid N (listwise) 3         

 

No Quadro IX é apresentada a relação das empresa que obtiveram os 

menores Market Share ano a ano. Algumas empresas, como a Abaeté, a Mega 

e a Presidente, ficam trocando de posição, com participação próxima a zero. 

Quadro IX – Menores participações no mercado no período 
 

EMPRESA ANO ID MARKET SHARE 
ABAETÉ 1.995 1 0,00 

PRESIDENTE 1.996 19 0,00 

ITAPEMIRIM 1.997 9 0,01 

ITAPEMIRIM 1.998 9 0,01 

PRESIDENTE 1.999 19 0,01 

TAF 2.000 25 0,01 

PRESIDENTE 2.001 19 0,00 

ABAETÉ 2.002 1 0,02 

ABAETÉ 2.003 1 0,02 

 MEGA  2.004 10 0,00 

 META  2.005 12 0,01 

 MEGA  2.006 10 0,00 

 ABAETÉ  2.007 1 0,01 

Fonte: Elaborado pela autora 
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A relação das melhores participações no mercado está no Quadro X. A 

empresa Varig aparece com o maior Market Share no período de 1995 a 2004, 

em 2005 e 2006 este posto se transfere para a TAM e em 2007 para a GOL.  

Quadro X – Maiores participações no mercado no período 
 

EMPRESA ANO ID MARKET SHARE 
VARIG 1.995 33 45,19 

VARIG 1.996 33 44,25 

VARIG 1.997 33 42,34 

VARIG 1.998 33 37,81 

VARIG 1.999 33 35,47 

VARIG 2.000 33 36,11 

VARIG 2.001 33 32,64 

VARIG 2.002 33 30,3 

VARIG 2.003 33 36,02 

 VARIG  2.004 33 35,81 

TAM 2.005 26 34,51 

TAM 2.006 26 52,53 

 GOL  2.007 6 44,24 

Fonte: Elaborado pela autora 

 
O Quadro XI ilustra a média do Market Share por empresa. Foi 

construído com base nessa variável pela autora. As maiores médias pertencem 

às empresa GOL, TAM, TAM Regional, Transbrasil, Varig e Vasp. 

Quadro XI – Média da participação de mercado por empresa 
 

ID Média 

1 0,016 
2 0,035 
3 1,220 
4 0,827 
5 0,047 
6 22,301 
7 0,378 
8 0,527 
9 0,010 
10 0,003 
11 5,370 
12 0,161 
13 0,050 
14 2,038 
15 0,932 
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16 0,578 
17 0,290 
18 0,400 
19 0,018 
20 0,074 
21 0,403 
22 7,162 
23 0,030 
24 0,480 
25 0,089 
26 23,922 
27 11,780 
28 0,235 
29 0,030 
30 0,632 
31 10,306 
32 0,847 
33 34,834 
34 13,959 
35 3,115 
36 0,333 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

No Quadro XII apresentamos o Market Share conjunto das duas 

empresas que hoje controlam o mercado, a GOL e a TAM. No ano de 2007 as 

duas representavam 86,75% desse mercado. 

Quadro XII – Participação de mercado conjunta da GOL e TAM 
 

  TAM GOL MS CONJUNTO 

1995 11,12  11,12 
1996 11,05  11,05 
1997 10,01  10,01 
1998 9,62  9,62 
1999 12,41  12,41 
2000 11,72  11,72 
2001 27,86  5,14  33,00 
2002 29,42  11,56  40,98 
2003 28,02  19,10  47,12 
2004 30,20  21,71  51,91 
2005 34,51  27,70  62,21 
2006 52,53  26,66  79,19 

2007 42,52  44,24  86,75 
Fonte: Elaborado pela autora 
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7 O MODELO 
 
Neste trabalho primeiramente foi gerada uma equação para cada variável 

dependente que tem a finalidade de explicar ou prever o desempenho das 

empresas do setor aéreo civil brasileiro de passageiro ou passageiro e carga, 

onde cada modelo de equação traz dois níveis, o relacionado ao efeito da firma 

e o relacionado ao efeito do ano, tendo por base a estrutura utilizada por 

Goldszmidt, Brito e Vasconcelos (2007) para o estudo do efeito país. 

 Os valores das variáveis independentes foram fornecidas pela ANAC, 

através de seus anuários estatísticos e econômicos, sendo que nos modelos 

apresentados os valores estão pela sua base original, não havendo desta 

forma padronização dos valores. 

7.1 Regressão 1 – Crescimento da Receita 
 
O modelo proposto para que o desempenho seja explicado ou previsto pela 

variável dependente Crescimento da Receita somente tem significância com a 

utilização das variáveis independentes receita com suplementação tarifária, 

percentual de aproveitamento médio da aeronave e percentual da receita total 

dos gastos com a tripulação, conforme o modelo descrito abaixo: 

z: Crescimento da Receita (%) 
l: percentual da receita atribuída à suplementação tarifária 
b: aproveitamento médio da aeronave (% ) 
n: percentual da receita gasto com despesas com a tripulação 
 
 
z = β0j + 7,689 lij – 1,259 bij – 1,317 nij + eij    

 

eij ~ N ( 0, σ2
e) σ

2
e = 8.734,06 (929,86) 

β0j = 96,626 (38,648) + uij 

 

U0j ~ N (0, σ2
u0) σ

2
u0 = 1384,551 (724,872) 

 
R2 : 0,43860 

O coeficiente de determinação múltipla R2, o qual mede a porcentagem de 

variação da variável dependente, que pode ser explicada pela regressão (DOWNING, 

CLARK, 2003), está em aproximadamente 44 %, e quer dizer que é melhor a utilização 

deste modelo de regressão do que a utilização da média. 
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Em que β0j é a constante do desempenho médio da firma, o uij é o resíduo 

dessa firma nesta indústria e o eij é o erro da equação, ou seja, os termos aleatórios 

que não podem ser explicados pela equação. 

7.2 Regressão 2 – Market Share 
O modelo proposto para que o desempenho seja explicado ou previsto pela 

variável dependente Market Share tem significância com a utilização das 

variáveis independentes: endividamento geral da empresa,  custo por assento, 

participação da receita internacional na receita total da empresa e custo médio 

por hora de voo, conforme o modelo descrito abaixo: 

w: Market Share (%) 
c: custo por assento (R$) 
d: percentual da receita relativa à receita internacional 
s: custo médio por hora de vôo 
t: endividamento geral da empresa 
 
w = β0j – 3,875cij + 0,505 dij + 0,254 sij – 0,637 tij + eij    

 

eij ~ N ( 0, σ2
e) σ

2
e = 23,021 (2,464) 

 
β0j = 2,512 (1,396) + uij 

 

U0j ~ N ( 0, σ2
u0) σ

2
u0 = 23,303 (7,34) 

 
Em que β0j é a constante do desempenho médio da firma e o uij é o resíduo 

desta firma nesta indústria, ou seja, os termos aleatórios que não podem ser 

explicados pela equação. 

O coeficiente de determinação múltipla R2 desta regressão está em 

aproximadamente 55,72 %; há um ganho em relação a utilizar a média para prever o 

marketing share. 

7.3 Equação 3 – ROA 

Quando a variável explicativa do desempenho é o ROA, o modelo proposto 

para explicar ou prever o desempenho tem significância com a utilização das 

variáveis independentes: endividamento, percentual da receita atribuída a: vôos 

internacionais; passagem; carga, mala postal; fretamento de pax; fretamento de 

carga, suplementação tarifária e com excesso de bagagem, conforme o modelo 

descrito abaixo: 
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y: ROA (%) 
t: endividamento geral da empresa (%) 
d: percentual da receita atribuída a vôoo internacional; 
f: percentual da receita atribuída ao excesso de bagagem; 
g: percentual da receita atribuída ao transporte de carga 
h: percentual da receita atribuída à mala postal; 
i: percentual da receita atribuída ao fretamento de pax; 
j: percentual da receita atribuída ao fretamento de carga 
l: percentual da receita atribuída à suplementação tarifária 
v: percentual da receita atribuída à passagem  
 
 
y = β0j – 9,858 tij + 5,148 dij + 5,597 fij + 7,633 gij + 5,203 hij + 5,123 iij + 5,276 jij 

+ 5,084 lij +4,978 vij + eij    

 

eij ~ N ( 0, σ2
e) σ

2
e = 1.677,23 (177,84) 

 
β0j = - 509,93 (292,07) + uij  

 

U0j ~ N ( 0, σ2
u0) σ

2
u0 = 171,26 (111,727) 

 
Em que β0j é a constante do desempenho médio da firma, o uij é o resíduo 

desta firma nesta indústria e o eij é o erro da equação, ou seja, os termos aleatórios 

que não podem ser explicados pela equação. 

O coeficiente de determinação múltipla R2 desta regressão está em 

aproximadamente 39,72 %, indicador este que demonstra que é melhor a utilização da 

regressão para estimar o ROA em comparação à utilização da média do ROA.  

7.4 Equação 4 – Yield 
 
Para a variável explicativa do desempenho Yield, o modelo proposto para 

explicar ou prever o desempenho tem significância com a utilização das 

variáveis independentes: percentual da receita total atribuída a: passagens, 

fretamento de pax e suplementação tarifária, aproveitamento médio da 

aeronave, custo por assento, percentual da receita total gasto com a tripulação 

e custo médio por hora de vôo, conforme o modelo descrito abaixo: 

k: Yield (R$) 
b: aproveitamento médio da aeronave (%) 
c: custo por assento (R$) 
i: participação da receita com fretamento de pax (%) 
l: participação da receita com suplementação tarifária na receita total (%) 
n: percentual de gastos com tripulação em relação á receita total (%) 
s: custo médio por hora de vôo (R$ /1000 ) 
v: participação da receita com passagens na receita total (%) 
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k = β0j - 0,017 bij + 1,327 cij - 0,004 iij- 0,009 lij + 0,002 nij – 0,009 sij - 0,006 vij  + eij  

eij ~ N ( 0, σ2
e) σ

2
e = 0,046 (0,005) 

 
 
Em que β0j é a constante do desempenho médio da firma, isto é o intercepto da 

equação, e o eij é o desvio do desempenho médio dessa firma no ano i. 

 
β0j = 1,887 (0,087) + uij 

 

U0j ~ N ( 0, σ2
u0) σ

2
u0 = 0,003 (0,002) 

O coeficiente de determinação múltipla R2 desta regressão está em 

aproximadamente 55,22 %, indicador este que demonstra que é melhor a utilização da 

regressão para estimar o Yield em comparação à utilização de sua média.  

8 RESULTADOS 
 
Para cada equação buscamos explicar o desempenho da variável dependente 

em função de algumas variáveis, como explicitado no capítulo referente ao 

modelo, e agora apresentaremos os resultados obtidos para cada equação 

proposta. 

Na análise de resultados, efetuamos o ranking das empresas pelo poder 

que o efeito da firma tem em explicar o desempenho diferenciado, quer dizer, o 

quanto do desempenho diferenciado pode ser explicado pelo efeito da firma 

nesse setor peculiar. 

8.1 Crescimento da Receita  
 
No modelo proposto para explicar o desempenho tendo como variável 

dependente o Crescimento da Receita, regressão 1, podemos auferir que o 

Crescimento da Receita é influenciado pelo percentual do total da receita que é 

atribuída à suplementação tarifária, negativamente pelo aproveitamento médio 

da aeronave durante o ano e pelo percentual da receita total que é gasto com a 

tripulação, bem como é influenciado pelo efeito da firma no crescimento. 

A equação apresentada para o modelo de desempenho com base no 

Crescimento da Receita é a seguinte:  

z = β0j + 7,689 lij – 1,259 bij – 1,317 nij + eij. 
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 A variável suplementação tarifária, influência o desempenho do 

Crescimento da Receita, que, como já verificado na revisão de literatura sobre 

o setor aéreo, é um subsídio pelo qual as empresas nacionais e especiais 

repassam um percentual de suas passagens para as linhas aéreas domésticas 

com baixo potencial de tráfego e que por esse motivo não apresentam 

viabilidade econômica. Porém, as linhas que recebem este benefício devem ser 

de interesse para o desenvolvimento econômico e social do país (ANAC, 2009) 

O percentual da receita referente à suplementação tarifária influencia 

positivamente o crescimento da receita, quer dizer, quanto maior ele for, maior 

a probabilidade de haver Crescimento da Receita em relação ao ano anterior. 

Ressaltamos apenas que esse subsídio era amplamente utilizado pelas 

empresas na década de 1990, mas a partir do ano de 2000 vem sendo 

reduzido pelo governo, em virtude do processo de desregulamentação pelo 

qual o setor vem passando desde a década de 1990 e devido à menor 

intervenção do governo federal nesse campo peculiar, conforme demonstram 

os dados extraídos dos anuários da ANAC e por informações disponíveis no 

seu site (ANAC, 2009).  

Conforme os dados coletados mesmo após o ano de 2000, as empresas 

que apresentam percentual da receita atribuído à suplementação tarifária 

mostram um Crescimento da Receita total em média melhor do que o das 

empresas que não apresentam em sua receita essa parte de suplementação 

tarifária (ANAC, 2009). 

Em virtude de o subsídio da suplementação tarifária somente pode ser 

dado a linhas que não apresentem viabilidade econômica, o modelo mostra 

que o Crescimento da Receita é influenciado negativamente pelo 

aproveitamento médio das aeronaves, quanto menor o aproveitamento, melhor 

para o Crescimento da Receita  

Essas duas variáveis – no que podem influenciar e como podem estimar 

o desempenho das empresas – podem ser explicadas pela teoria institucional, 

pelo pilar regulador e pelo normativo, uma vez que, conforme o modelo, as 

empresas que apresentam desempenho extraordinário nesta variável são 
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aquelas que utilizam o subsídio da suplementação tarifária, que foi instituído 

por lei pelo governo federal brasileiro e que melhora, assim, o desempenho das 

empresas. 

Outra variável que influencia negativamente o Crescimento da Receita é 

o percentual gasto com a tripulação: quanto maior este for, menor é o 

crescimento da receita, e uma causa provável disso pode ser o aumento do 

custo da passagem e, por consequência, do valor da passagem cobrada do 

consumidor final, isto é, a estratégia de gerenciamento dos gastos com a 

tripulação pode trazer vantagem competitiva em relação aos concorrentes. 

O Gráfico V traz a média do crescimento da receita por empresa durante 

todo o período estudado, sendo que o maior crescimento ocorreu para a 

empresa Helisul, id 7, e Web Jet, id 36, respectivamente, empresas que 

apresentam percentual de receita com suplementação tarifária na receita total. 

Gráfico V - Média de Crescimento da Receita por empresa 

 

Outro ponto que merece atenção é o β0j, pois no seu cálculo está 

incluído o efeito da firma, o que pode gerar acréscimo ou queda na receita, em 

virtude de o efeito da firma no desempenho da empresa, embora não possa ser 

explicado por essa equação, influenciar diretamente o desempenho. No 

Quadro XIII apresentamos a classificação das empresas em relação ao efeito 

da firma no Crescimento da Receita e o seu respectivo coeficiente. 
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Quadro XIII – Classificação em relação ao efeito da firma no Crescimento 
da Receita 

 
 

ID           Coef. Efeito Firma 

28 -34,522  

25 -32,073  

24 -29,216  

19 -27,646  

21 -26,942  

12 -25,951  

16 -22,354  

4 -20,645  

10 -17,361  

22 -14,340  

31 -10,262  

29 -9,284  

14 -8,722  

34 -8,615  

5 -7,456  

18 -5,200  

1 -3,661  

20 -1,767  

8 -0,389  

33 8,341  

26 12,771  

30 19,459  

15 23,194  

6 32,112  

7 37,040  

11 37,768  

36 38,285  

32 45,145  

17 52,290  

Elaborado pela autora. 

  

O Gráfico VI apresenta o efeito da firma no Crescimento da Receita em 

forma gráfica. Demonstra visualmente como esse efeito pode gerar fonte de 

vantagem competitiva em relação aos concorrentes, como ele pode fazer com 

que a empresa tenha que criar formas de compensação para conseguir atingir 

o Crescimento da Receita. 
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Gráfico VI - Efeito da firma no Crescimento da Receita por empresa 

 

8.2 Market Share 
 
A variável Market Share, ou participação de mercado, é influenciada pelas 

variáveis: custo por assento; percentual de participação na receita total relativa 

à receita internacional; custo médio por hora de vôo; e endividamento geral, 

bem como pelo fator que não é explicado pela equação, o β0j, ou seja, o efeito 

da firma no indicador de desempenho Market Share, conforme modelo descrito 

abaixo: 

w = β0j – 3,875cij + 0,505 dij + 0,254 sij – 0,637 tij + eij 

Há duas variáveis que influenciam negativamente o desempenho da 

variável referente à participação do mercado, a variável custo por assento e o 

endividamento geral da empresa, sendo que a variável independente custo por 

assento é a que demonstra ter maior influencia sobre o Market Share da 

empresa: quanto maior for o custo por assento, menor será a participação de 

mercado da empresa. 

O Gráfico VII traz a média da variável Market Share por empresa 

durante todo o período estudado, sendo que a maior média de participação de 

mercado, no período de 1995 a 2007, pertence à empresa Varig, id 33, com 

aproximadamente 32,62% de média; seguida pela TAM, id 26, com 23,92% de 

média; porém, hoje, conforme demonstrado no item Análise de dados, a 
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empresa GOL, id 06, e a TAM, id 26, somam juntas aproximadamente 90% de 

participação do mercado. E não efetuamos uma análise isolada dos fatores que 

causam essa diferença devido ao fato de que não há dados suficientes para 

gerar um novo modelo apenas com a participação das duas empresas. 

Gráfico VII - Média do Market Share por empresa 

 

O efeito da firma, descrito na equação pelo β0j, tem alta influência no 

desempenho dessa variável, podendo ser um diferencial competitivo para 

aumentar a participação de mercado da empresa. Como já visto, esse fator não 

é explicado pela equação, mas influencia diretamente o desempenho. No 

Quadro XIV, apresentamos a classificação das empresas em relação ao efeito 

da firma e o seu respectivo coeficiente, e o Gráfico VIII apresenta o efeito da 

firma por empresa de uma forma mais visual, demonstrando quais empresas 

apresentam fonte de vantagem competitiva em relação ao efeito da firma no 

desempenho desse indicador. 
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Quadro XIV – Classificação em relação ao efeito da firma no Market Share 
 
 

ID Coef. Efeito Firma 

1 -0,762  

4 -0,809  

5 -0,175  

6 15,805  

7 -0,720  

8 -1,520  

10 0,812  

11 -1,735  

12 -2,259  

14 -0,529  

15 -0,625  

16 -1,609  

17 -1,856  

18 -4,448  

19 -0,992  

20 -0,333  

21 -2,060  

22 2,726  

24 -0,268  

25 -2,220  

26 13,504  

28 -1,697  

29 0,231  

30 -0,799  

31 -3,225  

32 -1,131  

33 2,372  

34 -0,795  

36 -3,257  
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Gráfico VIII - Efeito da firma no Market Share da empresa 

 

 

Conforme o Quadro XIV, o efeito da firma para melhorar o Market Share 

é negativo para a grande maioria das empresas, inclusive empresas 

conhecidas, como a Transbrasil, a Passaredo, a Pantanal, a Nordeste, a BRA, 

e a Oceanair, indicando que, para as empresas que continuam em atividade, 

deve-se melhorar a questão da imagem junto ao consumidor, podendo isso ser 

considerado como uma fonte de vantagem competitiva, caso este coeficiente 

seja positivo. 

8.3 ROA 
 
Em relação ao modelo proposto para explicar o desempenho tendo como 

variável dependente o ROA, constante na regressão 3, verificamos que o 

desempenho desta variável é influenciado por nove variáveis independentes: 

endividamento geral; e pelos oito tipos de receitas que as empresas deste setor 

podem apresentar, como vôo internacional, passagens, excesso de bagagem, 

transporte de carga, mala postal, fretamento de carga e fretamento de pax, e a 

receita referente à suplementação tarifária, além do fator que não é explicado 

pela equação, atribuído ao efeito da firma no ROA da empresa. 
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A equação apresentada para o modelo de desempenho com base no 
ROA da empresa é a seguinte: 

 
y = β0j – 9,858 tij + 5,148 dij + 5,597 fij + 7,633 gij + 5,203 hij + 5,123 iij + 5,276 jij + 5,084 lij +4,978 vij + eij 

A única variável que apresenta efeito negativo no desempenho do ROA 

é a variável relacionada ao endividamento geral da empresa, conforme dados 

extraídos dos anuários econômicos da ANAC para o período de 1995 a 2007. A 

média de endividamento das empresas deste setor é de aproximadamente 

112% do capital próprio da empresa, mais conhecido como patrimônio líquido, 

indicador este alto, uma vez que, se a empresa encerrar as suas atividades, na 

média geral, não haverá recursos próprios suficientes para liquidar com as 

suas dívidas. 

As demais variáveis que podem influenciar o desempenho do ROA estão 

relacionadas às receitas. Conforme o modelo, se a empresa for mais 

diversificada, entre os serviços específicos deste setor, maior possibilidade de 

atingir vantagem competitiva neste indicador ela terá, o que está em 

consonância com Montgomery e Wernerfelt (1988) e Besanko et al. (2006). 

O tipo de receita que mais influencia o desempenho é o transporte de 

carga, conforme o modelo proposto: a utilização do espaço de cargas do avião 

para transporte não apenas da bagagem dos passageiros transportados, mas 

também para transporte de carga. 

A receita que menos influencia o desempenho do ROA é a receita com 

passagem aérea nacional, demonstrando a necessidade  porém isso não 

significa que essa influência seja insignificante. 

Os recursos internos que podem ser utilizados para se aumentar o ROA, 

pelo modelo proposto, devem estar direcionados ao gerenciamento do 

endividamento geral da empresa e à diversificação dos serviços prestados ao 

consumidor. 
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O percentual de receita atribuída à suplementação tarifária também 

aparece neste modelo, com uma constante de 5,123. Entre as oito constantes 

relativas aos tipos de receita, a suplementação tarifária ocupa o 6º lugar. 

As nove variáveis que podem influenciar e explicar o desempenho, bem 

como estimar o desempenho das empresas, são passíveis de ser explicadas 

pela teoria da RBV e pela teoria Institucional, uma vez que o gerenciamento 

dos recursos internos e a diversificação de serviços estão justificando o 

desempenho diferenciado da variável ROA, assim como a influência do poder 

regulador do Estado, e a legitimidade da empresa também é capaz de explicar 

o desempenho extraordinário da variável ROA. 

O Gráfico IX traz a média da variável ROA por empresa durante todo o 

período estudado. O maior crescimento ocorreu para a empresa Helisul, id 7, e 

GOL, id 6, respectivamente. A empresa Helisul atuou em cinco das oito formas 

possíveis de obtenção de receita específicas do setor aéreo, de 1995 a 1998, 

apresentando uma média de 179% de endividamento geral, porém com a maior 

parte da receita atribuída à receita de carga e à suplementação tarifária. Em 

relação à empresa GOL, ela obtêm cinco tipos de receitas distintos dos oito 

tipos de receitas específicos do setor; o seu forte é com receita de passagens 

aéreas nacionais, tendo também um grande percentual com receita de carga, e 

não tendo nenhum percentual com a suplementação tarifária; o seu 

endividamento geral é de 67% do seu patrimônio líquido, percentual esse que 

não compromete a totalidade dos recursos próprios e ao mesmo tempo 

trabalha com o dinheiro de terceiros, o que conforme Brigham (2005), é mais 

barato do que com os recursos próprios.  
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Gráfico IX - Média do ROA por empresa 

 

O efeito da firma, descrito na equação pelo β0j, tem alta influência no 

desempenho desta variável, podendo ser a diferença entre se ter um retorno 

sobre o ativo – ROA – positivo ou negativo. Este fator não pode ser explicado 

por essa equação, mais influencia diretamente o desempenho. No Quadro XV 

apresentamos a classificação das empresas em relação ao efeito da firma e o 

seu respectivo coeficiente, e o Gráfico X apresenta o efeito da firma por 

empresa de uma forma mais visual, demonstrando quais empresas apresentam 

fonte de vantagem competitiva em relação ao efeito da firma no desempenho 

do indicador ROA. 

Gráfico X - Efeito da Firma no ROA  por empresa 
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Quadro XV – Classificação em relação ao efeito firma no ROA 
 

ID Coef. Efeito Firma 

1 3,722  

4 0,684  

5 1,766  

6 13,786  

7 -13,427  

8 -1,054  

10 -0,235  

11 2,678  

12 4,764  

14 3,518  

15 -17,647  

16 5,533  

17 -4,393  

18 -14,116  

19 -1,634  

20 -12,263  

21 11,232  

22 5,524  

24 1,195  

25 -1,542  

26 6,978  

28 -6,638  

29 0,089  

30 4,276  

31 3,207  

32 3,191  

33 -1,195  

34 1,286  

36 -12,616  

 

8.4 Yield 
 
Como verificado anteriormente, o Yield é a resposta maximizadora da empresa 

ao ambiente que ocupa, em termos da competição nas rotas, escolha dos 

consumidores por viagens mais baratas em meios de transporte mais lentos ou 

mesmo ao nível de renda em que as firmas operam (ADELINO et al., 2007) 

Em relação ao modelo proposto para explicar o desempenho tendo 

como variável dependente o Yield, constante na regressão 4, verificamos que o 

desempenho desta variável é influenciado por sete variáveis independentes: 



96 

 

aproveitamento médio da aeronave; custo por assento; participação na receita  

total com a receita com passagens; participação na receita do fretamento de 

pax; participação na receita da suplementação tarifária; gasto com a tripulação; 

custo médio por hora de vôo, além do fator, que não é explicado pela equação, 

atribuído ao efeito da firma no Yield da empresa. 

A equação apresentada para o modelo de desempenho com base no 
Yield da empresa é a seguinte: 

 
 

k = β0j - 0,017 bij + 1,327 cij - 0,004 iij - 0,009 lij + 0,002 nij – 0,009 sij - 0,006 vij  + eij 

 

As variáveis: aproveitamento médio da aeronave; participação do 

fretamento de pax; participação da suplementação tarifária; custo médio por 

hora de vôo e participação da receita com passagens exercem uma influência 

negativa sobre o desempenho da variável Yield. Embora o efeito dessas 

variáveis seja quase nulo, elas influenciam diretamente o resultado do Yield. 

As variáveis que apresentam influencia positiva no Yield são: o custo por 

assento e o percentual da receita gasto com a tripulação, embora somente a 

variável custo por assento, dentre as variáveis que demonstraram influenciar o 

Yield, tem o poder de alterá-lo com maior facilidade, pois o seu coeficiente é 

maior do que 1, quer dizer, o custo por assento da aeronave, o qual é dado em 

reais, deverá ser multiplicado por 1,327. 

Pelo exposto, consideramos que os recursos internos que podem ser 

utilizados para melhorar o indicador Yield, pelo modelo proposto, devem estar 

direcionados ao gerenciamento do custo por assento com o intuito de prestar 

um melhor atendimento ao consumidor, colocando à disposição deste um 

serviço de melhor qualidade. 

O Gráfico XI traz a média da variável Yield por empresa durante todo o 

período estudado, e o maior valor pertence à empresa Abaeté, id 1, seguida da 

TAF, id 25, empresas que apresentam os maiores custos por assento. 
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Gráfico XI - Média do Yield por empresa 

 

O efeito da firma, descrito na equação pelo β0j, tem alta influência no 

desempenho da variável Yield, mais do que a variáveis dependentes; dessa 

forma, podemos verificar que os recursos internos da firma devem ser 

gerenciados para a melhora do efeito da firma neste indicador. Este fator não 

pode ser explicado por essa equação, mas influencia diretamente o 

desempenho. No quadro XVI, apresentamos a classificação das empresas em 

relação ao efeito da firma e o seu respectivo coeficiente, e o gráfico XII 

apresenta o efeito da firma por empresa de uma forma mais visual, 

demonstrando quais empresas apresentam fonte de vantagem competitiva em 

relação ao efeito da firma no desempenho do indicador Yield. 

Gráfico XII - Efeito firma do Yield por empresa 
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Quadro XVI – Classificação em relação ao efeito da firma no Yield 
 

              ID      Coef.  Efeito Firma 

1 3,594  

4 2,921  

5 1,131  

6 5,788  

7 1,282  

8 -3,776  

10 0,057  

11 -0,018  

12 2,822  

14 -3,389  

15 -3,312  

16 -8,721  

17 1,074  

18 -2,127  

19 -3,655  

20 -2,756  

21 5,369  

22 0,019  

24 -3,942  

25 -4,105  

26 1,382  

28 -3,968  

29 4,506  

30 -4,772  

31 -5,431  

32 2,019  

33 -9,130  

34 -3,434  

36 -3,446  

 
 

No presente estudo foram verificados 29 empresas, no decorrer do 

período de 1995 a 2007, que estão ou estiveram em atividade. Destas, 16 

apresentam efeito negativo, dentre as quais encontramos a Tranbrasil, id 31, a 

Oceanair, id 15,  a VASP, id 34, e a VARIG, id 33. Porém, aproximadamente 

45% das empresas estudadas apresentaram efeito da firma positivo na 

regressão do Yield, a grande maioria empresas pequenas, mas neste rol 

encontra-se a Gol, id 6, com o melhor efeito firma, a Passaredo, id 17, e a 

TAM, id 26. 
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8.5 Melhores e piores em relação ao efeito da firma 
 
Tendo por base os resultados apresentados referentes aos modelos propostos, 

efetuamos a classificação das melhores e piores empresas, porém essa 

classificação considera apenas o efeito da firma nos diversos modelos. 

O efeito da firma tem o poder de influenciar positiva ou negativamente os 

modelos propostos para prever ou explicar o Crescimento da Receita, o Market 

Share, o ROA e o Yield, devendo esse efeito ser considerado como um recurso 

interno da empresa a ser trabalhado a fim de criar rendas extraordinárias ou 

vantagem competitiva. 

Nos quadros XVII e XVIII, abaixo, é apresentada a lista com as duas 

melhores empresas em relação à performance para cada um dos quatro 

modelos propostos, onde o efeito da firma foi considerado significante na 

equação, no Quadro XVII; e no Quadro XVIII, a lista das piores empresas em 

relação ao desempenho, com as duas piores em relação a cada um dos quatro 

modelos propostos. 

Quadro XVII – Melhores em relação ao desempenho do efeito da firma 
 

ID Empresa Efeito da Firma Modelo 

21 RICO 5,36874 Yield 

6 GOL 5,788469 Yield 

26 TAM 13,50389 Market Share 

6 GOL 15,80469 Market Share 

32 TRIP 45,14458 Crescimento da Receita 

17 PASSAREDO 52,2901 Crescimento da Receita 

21 RICO 11,23221 ROA 

6 GOL 13,78635 ROA 

Elaborado pela autora. 
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Quadro XVIII – Piores em relação ao desempenho do efeito da firma 
 

ID Empresa Efeito Firma Modelo 

33 VARIG -9,13012 Yield 

16 PANTANAL -8,720517 Yield 

18 PENTA -4,448448 Market Share 

36 WEB JET -3,257316 Market Share 

28 TAVAJ -34,52215 Crescimento da Receita 

25 TAF -32,07262 Crescimento da Receita 

15 OCEANAIR -17,64694 ROA 

18 PENTA -14,11588 ROA 

Elaborado pela autora 
 

  
9 CONCLUSÕES E ESTUDOS FUTUROS 
 
Os resultados apresentados revelam que o objetivo principal deste estudo foi 

alcançado, e que ele foi guiado pelo seguinte objetivo geral: Identificar quais 

fatores podem explicar as eventuais diferenças de desempenho das empresas 

do setor aéreo civil brasileiro de passageiros e passageiros e cargas.  

Consideramos que o objetivo foi atingido uma vez que, conforme os 

resultados apresentados no capítulo 8, descrevemos quais fatores são capazes 

de explicar as diferenças entre o desempenho das empresa do setor aéreo no 

período estudado, identificando pela literatura os indicadores de desempenho 

que podiam ser usados neste setor; descrevemos também quais variáveis 

podem explicar o desempenho, bem como avaliamos comparativamente a 

performance das empresas tendo por base fatores não observados pelo 

modelo. 

Assim, verificamos que o efeito da firma não observado no modelo, o 

percentual atribuído à suplementação tarifária, e os outros tipos de receita 

específicos do setor, o aproveitamento médio da aeronave, o gasto com a 

tripulação, o gerenciamento do custo por assento, o custo médio por hora de 

vôo, o endividamento geral da empresa, são capazes de influenciar e explicar o 

desempenho diferenciado das empresas. 

Pelos resultados apresentados, os recursos internos da empresa e 

fatores externos relacionados ao subsídio dado a linhas aéreas pelo governo 
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federal são capazes de alterar, positiva ou negativamente, o desempenho das 

empresas aéreas nacionais de passageiros e passageiros e cargas. 

O efeito da firma, assim como o gerenciamento dos recursos internos, e 

seu melhor aproveitamento, podem gerar rendas extraordinárias, ou rendas 

ricardianas, como também um efeito negativo pode trazer perda de renda; 

conforme demonstramos no capítulo 8, item 8.5, este coeficiente, para algumas 

empresas, se demonstrou o recurso mais importante na equação sugerida 

pelos modelos propostos. 

Este estudo representa apenas uma etapa de uma série de pesquisas 

relacionadas ao desempenho das empresas do setor aéreo nacional de 

passageiros e passageiros e cargas. Outros estudos poderão ser elaborados, 

tais como: 

• Estudos sobre os fatores que influenciam o efeito da firma no 

desempenho geral das empresas. 

• Seleção de outros indicadores de desempenho e de outras 

variáveis explicativas. 

• Abordagem com diferentes teorias, não só pela RBV e pela teoria 

institucional. 

• Estudos comparativos com o mercado internacional. 

• Estudo qualitativo para explicar as variáveis.  

As sugestões poderão ser realizadas a fim de atender as necessidades 

de gestores de empresas aéreas, analistas, pesquisadores e outros 

profissionais na avaliação e classificação de desempenho das empresas de 

aviação comercial civil brasileira de passageiros e/ou passageiros e cargas. 
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ANEXO I 
 
 Quadro XIX - Lista de empresas aéreas regulares 
  
   

 Empresa Sede 

1  ABAETÉ Linhas Aéreas S/A   
Loteamento Jardim Santa Júlia – Quadra D – Lote 
32 – Itinga   

  CNPJ 00.317.929/0001-49    CEP 42700-000 Lauro de Freitas/BA   

   www.abaete.com.br www.voeabaete.com.br   
 Tel: (71) 377-2555 / 377 –2638 Fax.: (71) 377-
2802 / 0073   

2  AIR MINAS Linhas Aéreas Ltda.   
 Rua Cel. Marques Ribeiro, 225 – Sala “E” – Vila 
Guilherme   

 CNPJ 04.944.958/0001-91    CEP 02068-050 São Paulo/SP   

   www.airminas.com.br   Tel.: (11) 3429-9002   

3 ABSA Aerolinhas Brasileiras S/A 
Aeroporto Internacional de Viracopos - Rodovia 
Santos Dumont, Km 66 – s/nº 

 CNPJ 00.074.635/0001-33 CEP 13051-970 Campinas/SP 

 www.absacargo.com.br Tel . (19) 3725-6300 - Fax.: (19) 3725-6301 

4 
ATA - Atlântico Transportes Aéreos Ltda. – 
INOPERANTE Praça Brigadeiro Eduardo Gomes s/n - Vila União - 

 CNPJ 04.239.234/0001-47  Aeroporto Internacional Pinto Martins 

    
Fortaleza/CE CEP 60420-290  Tel: (85) 472-0359 
Fax: (85) 257-8931/8367 

5 AZUL Linhas Aéreas S/A 
Alameda Surubiju, 2010 e 2050 - Alphaville 
Industrial 

 CNPJ 09.296.295/0001-60 Barueri/SP CEP 06455-040 

  www.voeazul.com.br Tel: (11) 4134-9800 Fax: (11) 4134-9301 

6  BRA– Transportes Aéreos S/A. - INOPERANTE   
Calçada Aldebarã, 160 2º Andar sala A Centro de 
Apoio II - Alphaville   

  CNPJ 03.411.928/0001-57    CEP 06500-000 - Santana do Parnaíba/SP   

 www.voebra.com.br   

7 BRASMEX - Brasil Minas Express Ltda. - INOPERANTE 
SEDE: Rodovia MG 10 Km 09 Sala 01 - Aeroporto 
Internacional Tancredo Neves  

 CNPJ 04.265.456/0001-34  Confins/MG CEP 33500-000 

 Tel: (31) 3491-7666/3689-2155 Fax: (31) 3689-2151/2145  

8  CRUISER Linhas Aéreas Ltda.   
Av. Prefeito Erasto Gaertner, 1000 – Hangar 12B - 
Aeroporto do Bacacheri  

 CNPJ 01.247.325/0001-36    CEP 82515-180 Curitiba/PR   

   www.voecruiser.com.br   Tel/Fax: (41) 2106-2150   

9  GOL Transportes Aéreos S/A. PAX/CARGA   Rua Tamoios, 246 – Jardim Aeroporto   

  CNPJ 00.362.938/0001-51    São Paulo/SP - CEP 04630-000   

  www.voegol.com.br    Tel. : (11) 5033-4211 PABX.: (11) 5033-4200   

     Fax: (11) 5033-4212 / 4224   

10 MASTER TOP Linhas Aéreas Ltda. 
Rua Odila Maia Rocha Brito nº 527, salas 63 e 64, 
Ed. Trade Tower,  

 www.mt-airlines. Com Nova Campinas - CEP 13092-123 São Paulo/SP 

  CNPJ 07.534.039/0001-38 Tel: (21) 2220-9777 / 2533-9036 / 9766-674 

11  MEGA Linhas Aéreas Ltda.   Av. Filinto Muller, 2354 Sala 3, 4 e 5   

 CNPJ 05.782.585/0001-62    CEP 78138-000 Várzea Grande/MT   

     Telefax.: (65) 694-2222   

12  META - Mesquita Transportes Aéreos Ltda.   
Alameda SD-03 nº 205 - Setor Hangar Aeroporto 
Internac. De Boa Vista   

 CNPJ 34.809.632/0001-12    CEP 69301-970 Boa Vista/RR   
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   www.voemeta.com   Tel: (95) 2121-7780 - Fax: (95) 3224-7300   

13  NHT - Linhas Aéreas Ltda.   
Rua Dona Teodora – 503 – sala 02 – Bairro 
Humaitá   

 CNPJ 07.611.146/0001-12    CEP 90240-300 Porto Alegre/RS   

   www.voenht.com.br   Tel: 0300 143 4343   

14  OCEANAIR Linhas Aéreas Ltda.    Av. Washington Luiz, 7059 – Campo Belo   

 CNPJ 02.575.829/0001-48   CEP 04627-006 São Paulo/SP   

   www.oceanair.com.br   Telefax.: (11) 2176-1000   

15  PANTANAL Linhas Aéreas S/A   
Avenida Nações Unidas n.º 10989 – 8º andar – 
conjunto 81 - Vila Olímpia   

 CNPJ 33.727.132/0001-79    CEP 04578-000 São Paulo/SP   

  www.voepantanal.com.br  
 PABX.: (11)3040-3900 -Tels.: (11) 3040-3904 / 
3929 -Fax.: (11) 3040-3933   

16  PASSAREDO Transportes Aéreos S/A   
Setor de Hangares entrada pela Av. Thomaz 
Alberto Whately S/N   

  CNPJ 00.512.777/0001-35    Lote 14 - Jardim Aeroporto   

  www.passaredo.com.br    CEP 14078-550 Ribeirão Preto/SP   

     Telefax: (16) 3514-7100   

17  PENTA - Pena Transp Aéreos S/A- INOPERANTE Travessa 15 de Novembro nº 183 - Centro   

+9  CNPJ 00.827.069/0001-93    Santarém/PA CEP 68005-290   

     Tel: (93) 522-3593 Fax: (93) 523-2782   

18  PUMA AIR Linhas Aéreas Ltda.   
Av. Julio César s/n-Aeroporto Internacional de 
Belém Val de Cans 

  CNPJ 04.538.833/0001-61   
 Portão Sul Setor de Hangares   CEP 66115-970 
Belém/PA   

  www.pumaair.com.br    Setor administrativo: (91) 4009-0700   

19  RLA - RICO Linhas Aéreas S.A. Av. Santos Dumont, 1916 - Tarumã   

  CNPJ 01.121.966/0001-40   
 Aeroporto Internacional Eduardo Gomes – TPS II 
– Flores   

  www.voerico.com.br    CEP 69041-000 Manaus/AM   

    
 Tel.: (92) 652-1184 / 1403 / 1553 / 1367 / Fax.: 
(92) 652-1163 / 1244   

20  RIO-SUL Linhas Aéreas S/A - INOPERANTE   
Av. Almirante Silvio de Noronha, 365 – Bloco C – 
4º andar – Centro   

  em Recuperação Judicial    CEP 20021-010 Rio de Janeiro/RJ   

   CNPJ 33.746.918/0001-33    Tel.: (21) 2217-6501 -Fax.: (21) 2217-6518   

21  SETE Linhas Aéreas Ltda.  
Av. Santos Dumont, s/nº, Hangar III - Aeroporto 
Santa Genoveva   

  CNPJ 04.732.914/0001-06    CEP 74672-450 Goiânia/GO   

   www.voesete.com.br    Tel.: (62) 3096-7000 -Fax: (62) 3096/7017   

22 SKYMASTER Airlines Ltda. Av. Torquato Tapajós, 4080 – Flores 

 CNPJ 00966.339/0001-47 CEP 69048-660 Manaus/AM 

 www.skymaster.com.b 
Tel.: (92) 652-4000/4015 (Beatriz) - Fax.: (92) 651-
1310 / 652-4040 

23  TAF Linhas Aéreas S/A   
Aeroporto Internacional Pinto Martins - Hangar 
TAF   

  CNPJ 07.046.998/0001-04   
 Fortaleza/CE - CEP 60741-900   Tel. Direto: (85) 
9188-8037 

  www.voetaf.com.br   
 - Tel.: (85) 272-7333 / 3837 -Fax.: (85) 272-5144/ 
4826   

24  TAM Linhas Aéreas S/A.   
Avenida Jurandir n.º 856 – Lote 4, 1º andar – 
Jardim Aeroporto  

  CNPJ 02.012.862/0001-60    CEP 04072-000 São Paulo/SP   

  www.tam.com.br    PABX.: (11) 5582-8811   

    
 Tel.: (11) 5582-8817 -Fax.: (11) 578-5946 / 5582-
8528   

25  TAVAJ Linhas Aéreas Ltda. - INOPERANTE   Aeroporto Internacional Eduardo Gomes   
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  CNPJ 04.012.258/0002-40   
 Av. Santos Dumont, 1350 - Tarumã - Hangar da 
TAVAJ TPS II   

     CEP 69049-600 Manaus/AM   

26  TEAM Transp Esp Aéreos e Malotes Ltda.   
Aeroporto Jacarepaguá - Av. Ayrton Senna, 2541 - 
Rua D2 Hangar 05  

 CNPJ 03.176.952/0001-59   
– Barra da Tijuca  CEP 22775-000 Rio de 
Janeiro/RJ   

   www.voeteam.com.br   Tel.PABX: (21) 2117-8300 / Fax.: (21) 2432-7166   

27  TOTAL Linhas Aéreas S/A   
Av. Senador Salgado Filho, 5397 Sala D - Bairro 
Uberaba  

 CNPJ 32.068.363/0001-55    Curitiba/PR - CEP 80215-270   

   www.total.com.br    

28  TRANSBRASIL S/A Linhas Aéreas – INOPERANTE 
Hangar da Transbrasil - Aeroporto Internacional de 
Brasília   

   CNPJ 60.872.173/0001-21    Brasília/DF - CEP 71608-900   

29  TRIP – Transp Aéreo Reg do Interior Paulista Ltda.   Av. Brasil 1394 - Jardim Guanabara  

 CNPJ 02.428.624/0001-30   CEP 13073-148 Campinas/SP   

  www.airtrip.com.br  
 Tel.: (19) 3743-3100 / Fax.: (19) 3743-3010  
Telefax (19) 3243-9644 

30  Viação Aérea Rio-Grandense (antiga VARIG S/A) 
Av. Almirante Silvio de Noronha n.º 365 BL. C – 4º 
andar – Castelo   

  em Recuperação Judicial  - INOPERANTE    CEP 20021-010 Rio de Janeiro/RJ   

  CNPJ 92.772.821/0001-64    Tel.: (21) 2217-6501 -Fax.: (21) 2217-6518   

  www.varig.com.br     

31  VRG Linhas Aéreas S/A (VARIG)   Av. Vinte de Janeiro, nº 330 – Setor de Carga O  

 CNPJ 07.575.651/0001-59   
 Aeroporto Internacional de Rio de Janeiro / 
Galeão 

 www.varig.com.br    CEP 21941-480 Rio de Janeiro/RJ   

32  VASP Linhas Aéreas- INOPERANTE   
Praça Comandante Lineu Gomes, s/n 4º Andar - 
Ed. Sede Vasp   

  CNPJ 60.703.923/0001-31    Aeroporto de Congonhas   

 www.vasp.com.br  CEP 04625-910 São Paulo/SP   

     Tel.: (11) 5561-7132/5535-7195   

33  WEBJET Linhas Aéreas Ltda.   
Av. Ayrton Senna, 2541, Rua E, Hangar 02, 2º e 3º 
pavimentos  

 CNPJ 05.730.375/0001-20    Jacarepaguá   CEP 22775-002 Rio de Janeiro/RJ   

  www.webjet.com.br   Tel.: (21) 4009-0039 -Fax.: (21) 4009-0036   

Fonte: ANAC/2009. 
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ANEXO II 
 
DECRETO Nº 6.780, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2009. 
Aprova a Política Nacional de Aviação Civil (PNAC) 
e dá outras providências. 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art.84, 
inciso VI, alínea “a”, da Constituição, 
DECRETA: 
Art. 1° Fica aprovada a Política Nacional de Aviação Civil (PNAC), formulada pelo 
Conselho de Aviação Civil (CONAC), anexa a este Decreto. 
Art. 2o A Secretaria de Aviação Civil do Ministério da Defesa deverá acompanhar a 
implementação da PNAC por parte dos órgãos e entidades responsáveis pela gestão, 
regulação e fiscalização da aviação civil, da infra-estrutura aeroportuária civil e da 
infra-estrutura de navegação aérea civil vinculados àquele Ministério. 
Art. 3o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 18 de fevereiro de 
2009; 188o da Independência e 121o da República. 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Nelson Jobim 
Este texto não substitui o publicado no DOU de 19.2.2009 
DA POLÍTICA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL 
1 - INTRODUÇÃO 
A Política Nacional de Aviação Civil (PNAC) corresponde ao conjunto de diretrizes e 
estratégias que nortearão o planejamento das instituições responsáveis pelo 
desenvolvimento da aviação civil brasileira, estabelecendo objetivos e ações estratégicas 
para esse setor, e integra-se ao contexto das políticas nacionais brasileiras. 
O principal propósito da PNAC é assegurar à sociedade brasileira o desenvolvimento de 
sistema de aviação civil amplo, seguro, eficiente, econômico, moderno, concorrencial, 
compatível com a sustentabilidade ambiental, integrado às demais modalidades de 
transporte e alicerçado na capacidade produtiva e de prestação de serviços nos âmbitos 
nacional, sul-americano e mundial. 
Cabe destacar que a aviação civil é fator de integração e desenvolvimento nacional. Um 
dos propósitos da PNAC é, pois, caracterizar a importância do desenvolvimento e 
aumento da disponibilidade de infra-estrutura aeronáutica e aeroportuária civis, com 
vistas a aumentar a oferta de serviços de transporte aéreo. Tal condição permitirá 
ampliação da disponibilidade de serviços, possibilitando, dessa maneira, aumento do 
bem-estar da sociedade brasileira, bem como maior integração do País no contexto 
internacional, em face da excepcional importância da aviação para as atividades sociais 
e econômicas modernas. 
A PNAC tem como premissas os fundamentos, objetivos e princípios dispostos na 
Constituição e harmoniza-se com as convenções e tratados internacionais ratificados 
pelo Brasil. Cumpre notar, pois, que a observância da legislação nacional e a 
consideração das normas e melhores práticas internacionais relacionadas com a aviação 
civil é um compromisso indispensável para o bom ordenamento da atividade. Do 
mesmo modo, a manutenção de um marco legal atualizado e a fiscalização de seu 
cumprimento são requisitos essenciais ao desenvolvimento do setor aéreo brasileiro. 
Os recursos necessários e os prazos envolvidos nas complexas e interdependentes 
atividades produtivas, operacionais, técnicas e administrativas – fundamentais para o 
sucesso da aviação nacional –, reclamam a efetiva atuação do Estado brasileiro para 
coordenar, sob a ótica do interesse público, a atuação dos diversos órgãos e entidades 
públicas e privadas. Cabe a ele estabelecer os objetivos a serem perseguidos, com vistas  
a disciplinar as escolhas, harmonizar as realizações interdependentes e prevenir as 
disparidades em prol da maior eficiência conjunta. 
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A consecução dos objetivos da PNAC demanda interação com organizações 
internacionais, acordos com outros países e relações comerciais com empresas 
estrangeiras. Tais atividades sublinham a necessidade de atuação política do Estado 
brasileiro na defesa dos interesses nacionais. 
Nesses termos, este documento reflete as intenções políticas da sociedade brasileira para 
o desenvolvimento do Sistema de Aviação Civil. Tem, igualmente, a virtude de fazer 
chegar a todo cidadão, de forma organizada e sistêmica, os objetivos e as estratégias 
aplicáveis ao setor. 
Este documento compõe-se de uma parte política, que contempla os objetivos da 
PNAC; de uma parte estratégica, em que são apresentadas as ações estratégicas, gerais e 
específicas, e de uma parte final, em que é apresentada a metodologia de 
acompanhamento, avaliação e revisão da PNAC. 
Finalmente, ressalta-se a importância de que a PNAC seja observada pelos governos 
federal, estadual e municipal, bem como demais responsáveis pelo desenvolvimento da 
aviação civil, de forma a ser implementada harmônica e coordenadamente por todos. 
2 - OBJETIVOS 
2.1.A SEGURANÇA 
O objetivo permanente que orienta e aprimora as ações da aviação civil é a segurança, 
sendo essa, portanto, pré-requisito para o funcionamento do setor.  
O conceito da segurança compreende um estado permanente de garantia da integridade 
física e patrimonial dos usuários do sistema de aviação civil. A segurança abrange a 
SEGURANÇA OPERACIONAL e a PROTEÇÃO CONTRA ATOS 
ILÍCITOS, que são objetivos permanentes nas atividades de aviação civil.  
Os atores do sistema atuarão de forma coordenada, dentro de suas atribuições, para 
assegurar a implementação do maior grau praticável de segurança na adequada 
prestação do serviço de transporte aéreo público. 
2.2.A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ADEQUADO 
A prestação adequada do serviço de transporte aéreo público regular por 
operadores pressupõe CONTINUIDADE, REGULARIDADE e PONTUALIDADE DO 
SERVIÇO, entre outros, sem os quais se descaracteriza. 
Concorrem para a garantia da prestação de serviços adequados a disponibilidade e 
a continuidade dos serviços prestados pelos provedores da infra-estrutura aeronáutica e 
aeroportuária civis. 
Para a garantia da continuidade, da regularidade e da pontualidade do serviço é 
necessário estabelecer medidas que identifiquem e eliminem as ameaças a estes 
preceitos e que respondam rápida e positivamente aos fatores naturais, materiais ou 
humanos que possam interromper a prestação do serviço de transporte aéreo. A 
cooperação entre órgãos e entidades da administração pública e do setor privado deve 
ser incentivada de modo a assegurar a continuidade, regularidade e pontualidade do 
serviço de transporte aéreo. 
2.3.A PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 
Minimizar os efeitos prejudiciais da aviação civil sobre o meio ambiente é dever de 
todos, principalmente dos órgãos, entidades e pessoas vinculados à aviação, 
particularmente no que diz respeito a ruídos e emissão de gases dos motores das 
aeronaves e impactos da infra-estrutura. Estimular a adoção de mecanismos visando 
atenuar tais efeitos é ação que se faz necessária para a proteção do meio ambiente. 
Esforços também devem ser envidados no sentido de estabelecer ou fazer cumprir 
acordos com órgãos nacionais e internacionais que contribuam para a conservação e a 
manutenção do meio ambiente. 
2.4.A PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR 
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O atendimento às necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 
segurança, a proteção de seus interesses econômicos, bem como a transparência e 
harmonia das relações de consumo, constituem-se em importante marco nas relações 
entre consumidores e fornecedores de bens e serviços.  
As peculiaridades da aviação civil impõem a necessidade de normatização própria, que 
contemple os princípios vigentes no Código de Defesa do Consumidor e garanta, clara e 
adequadamente, os direitos do usuário do serviço de transporte aéreo, sem que esse 
tenha de recorrer à via judicial, com vistas à harmonia em suas relações com os 
prestadores do serviço de transporte aéreo público. 
Assim, é dever do Estado assegurar a existência dos mecanismos necessários à proteção 
do consumidor do serviço de transporte aéreo, em consonância com os preceitos da 
Constituição, da legislação infraconstitucional, da jurisprudência e dos acordos 
vigentes. 
2.5.O DESENVOLVIMENTO DA AVIAÇÃO CIVIL 
Poucos setores econômicos abrangem conjunto de atividades tão complexas quanto às 
da aviação civil. 
Trata-se de setor marcado por regulação (técnica e econômica) e fiscalização intensas; 
intensivo em capital, mão-de-obra qualificada e tecnologia de ponta;  
vulnerável a condições meteorológicas e geográficas adversas; estruturado em rede; 
dependente de acordos internacionais; extremamente diversificado quanto ao estágio de 
desenvolvimento das empresas; e fornecedor de bens e serviços de elevado valor 
específico. 
Diante de tal complexidade, a adequada coordenação das atividades da indústria 
aeronáutica, da formação de profissionais em todos os seus níveis, da infra-estrutura 
aeroportuária civil, da infra-estrutura aeronáutica civil e dos serviços aéreos constitui 
tarefa de fundamental importância para o desenvolvimento da aviação civil brasileira. 
Medidas como o estímulo à formação e capacitação de profissionais, à abertura de 
empresas de fabricação e manutenção de componentes aeronáuticos, à ampliação de 
oferta da infra-estrutura aeronáutica civil, ao crescimento do transporte aéreo, à 
competitividade e à elaboração e manutenção de marco legal atualizado, transparente e 
adequado devem ser, entre outras, objeto de políticas públicas específicas, mas que 
guardem entre si grande correlação quanto aos objetivos a serem colimados.  
O Estado brasileiro deve ser capaz, portanto, de prever adequadamente a demanda por 
bens e serviços aeronáuticos e propiciar as condições para que o desenvolvimento da 
aviação civil se faça de maneira harmônica, equilibrada e adequada. Tal condição torna-
se ainda mais relevante no que tange ao provimento da infra-estrutura necessária ao 
desenvolvimento da aviação civil. 
O provimento de infra-estrutura, seja pelo Poder Público ou por agentes privados por 
meio de delegação, conforme disposto na Constituição, deve proporcionar o 
desenvolvimento das atividades de transporte aéreo. Há que superar os óbices que 
impedem o crescimento da aviação civil de maneira ordenada e em sintonia com os 
objetivos nacionais de integração e ampliação do acesso ao serviço, de forma a 
promover a prosperidade equitativamente. 
2.6.A EFICIÊNCIA DAS OPERAÇÕES DA AVIAÇÃO CIVIL 
A eficiência das operações da aviação civil beneficia a todos e é um objetivo a ser 
perseguido. Para tanto, o aperfeiçoamento da navegação aérea, a otimização do uso do 
espaço aéreo e da infra-estrutura aeroportuária civil, de maneira coordenada e 
harmônica, e a melhoria dos métodos, processos e práticas de gestão, devem ser 
continuamente buscados. 
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O grande beneficiário dos avanços tecnológicos deverá ser o gerenciamento moderno e 
dinâmico do tráfego aéreo, capaz de minimizar as limitações impostas ao usuário do 
espaço aéreo. Sem comprometimento da segurança, o usuário deverá ser capaz de aderir 
ao seu perfil de vôo conforme planejado e solicitado.  
O Sistema de Aviação Civil deverá ser capaz de acompanhar o desempenho dos seus 
elementos constitutivos e de equipar-se de maneira compatível com os avanços e 
inovações introduzidas no sistema. 
No mesmo sentido, o marco regulatório da aviação civil, em todos os seus segmentos, 
deve ser desenhado de maneira a buscar maior eficiência econômica, novamente sem 
prejuízo da segurança e observados os interesses estratégicos do País.  
A obtenção de maior eficiência econômica permite a ampliação do bem-estar social e 
possibilita melhor alocação de recursos produtivos. A alocação eficiente dos recursos 
possibilita maior oferta dos serviços de transporte aéreo, o que, sob a égide dos 
apropriados instrumentos regulatórios, resulta na ampliação da concorrência. A maior 
concorrência, por sua vez, ao incentivar maiores níveis de qualidade e menores preços, 
age no sentido de agregar novos usuários ao modal de transporte aéreo. 
3 - AÇÕES ESTRATÉGICAS 
3.1.A SEGURANÇA 
Ações Gerais 
• Promover a permanente atualização e aperfeiçoamento da legislação, incorporando, 
quando praticável, as normas e procedimentos e as práticas recomendadas, emitidas pela 
Organização de Aviação Civil Internacional (OACI) ou decorrentes de outros tratados, 
convenções e atos internacionais, dos quais o Brasil seja parte. 
• Ampliar a conscientização pública sobre prevenção de acidentes aeronáuticos e a 
proteção contra atos ilícitos. 
• Garantir a melhoria da segurança por meio de fiscalização e constante 
aperfeiçoamento de padrões operacionais. 
• Promover a melhoria da segurança por meio do constante aperfeiçoamento de ações e 
fiscalização da manutenção dos padrões operacionais, assim como a busca pela 
consecução dos objetivos e das metas de segurança estabelecidas.  
• Aprimorar os sistemas brasileiros de segurança, integrando as suas premissas e 
mecanismos ao planejamento dos órgãos e entidades do setor. 
• Garantir a realização periódica de auditorias externas, quando programadas pela 
OACI, e internas por órgão reconhecido pelo governo brasileiro, visando à melhoria dos 
mecanismos de segurança. 
• Promover a formação, a capacitação e a atualização dos profissionais, de forma a 
garantir a implementação adequada de medidas em proveito da segurança.  
• Aprimorar a proteção contra atos ilícitos em todos os elos do Sistema de Aviação 
Civil, mediante a concepção de medidas proativas, que levem em conta os conceitos de 
facilitação, principalmente no que tange a aplicação de novas tecnologias para o 
processamento de passageiros, suas bagagens e carga aérea. 
Ações Específicas 
Segurança Operacional 
• Promover a atualização de normas, padrões, métodos e procedimentos para assegurar 
o gerenciamento da segurança operacional. 
• Gerenciar o risco e implantar medidas mitigadoras e de supervisão e fiscalização 
continuada dos serviços. 
• Realizar auditorias periódicas por órgão reconhecido pelo governo brasileiro, para 
identificar deficiências e corrigi-las. 
• Promover a atualização constante da documentação sobre segurança operacional  
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• Garantir a segurança operacional, inclusive prevenção de acidentes e incidentes 
aeronáuticos, como disciplina curricular nos programas de formação e capacitação dos 
profissionais do Sistema de Aviação Civil. 
• Fiscalizar regularmente as condições de aeronavegabilidade, oficinas e capacitação 
técnica de pessoal. 
• Promover ações integradas na área de certificação aeronáutica e segurança 
operacional. 
• Estimular maior consciência pública, por meio de campanhas educativas e 
promocionais sobre segurança operacional. 
• Atuar junto às autoridades competentes no sentido de adotar medidas para reduzir 
atividades urbanas que se constituem ou venham a se constituir em potenciais focos de 
atração de aves nas áreas de influência de aeródromos. 
• Estimular a coordenação entre os órgãos de âmbito federal, estadual e municipal 
visando ao cumprimento da legislação que trata da zona de proteção de aeródromos, de 
ruídos e de auxílios à navegação aérea. 
• Garantir a coordenação, controle, aprimoramento e execução das atividades de 
prevenção e investigação de acidentes e incidentes aeronáuticos. 
• Promover a atualização constante da regulamentação sobre a prevenção de acidentes e 
incidentes aeronáuticos. 
• Promover a supervisão permanente da identificação de perigos e o gerenciamento 
preventivo dos riscos à segurança operacional. 
• Promover a coordenação das atividades de prevenção de acidentes e incidentes 
aeronáuticos junto aos órgãos e entidades da administração pública e do setor privado. 
• Realizar avaliações periódicas de prevenção de acidentes e incidentes aeronáuticos na 
aviação civil, por órgão reconhecido pelo governo brasileiro, para identificar 
deficiências e corrigi-las. 
• Aprimorar e garantir a aplicação dos procedimentos de supervisão para o cumprimento 
das medidas estabelecidas em prol da prevenção de acidentes e incidentes aeronáuticos. 
• Assegurar o tratamento adequado das informações no âmbito da investigação de 
acidentes e incidentes, observado o sigilo da sua utilização exclusiva para fins de 
prevenção de acidentes aeronáuticos, em conformidade com os tratados, convenções e 
atos internacionais, de que o Brasil seja parte. 
• Fomentar o intercâmbio de informações entre instituições nacionais e estrangeiras para 
promover a permuta de experiências sobre a prevenção de acidentes e incidentes 
aeronáuticos. 
Proteção contra Atos Ilícitos 
• Promover permanentemente a avaliação do grau de risco para a aviação civil, no 
intuito de identificar e eliminar ameaças e atos ilícitos. 
• Garantir a aplicação das disposições referentes à proteção contra atos ilícitos, 
observados os tratados, convenções e atos internacionais dos quais o Brasil seja parte. 
• Aprimorar e garantir a aplicação dos procedimentos de fiscalização para o 
cumprimento das medidas estabelecidas em prol da proteção contra atos ilícitos. 
• Realizar auditorias periódicas de proteção contra atos ilícitos, por órgão reconhecido 
pelo governo brasileiro, para identificar deficiências e corrigi-las. 
• Promover a atualização constante da documentação sobre a proteção contra atos 
ilícitos. 
• Aprimorar os métodos e procedimentos que garantam a segurança dos passageiros, 
tripulações, pessoal em terra e público geral contra atos ilícitos. 
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• Fomentar o intercâmbio de informações entre instituições nacionais e estrangeiras para 
promover a confiança mútua e a permuta de experiências sobre a proteção contra atos 
ilícitos. 
• Aprimorar a segurança contra atos ilícitos em todos os elos da aviação civil, 
incentivando o uso de novas tecnologias, no intuito de incorporar os requisitos de 
facilitação correlatos. 
• Promover a inclusão, nas políticas de segurança pública, de ações para a proteção 
contra atos ilícitos. 
• Estimular a interação entre os órgãos de segurança pública e os órgãos e entidades da 
aviação civil, visando coordenar as ações de proteção contra atos ilícitos. 
• Estimular maior consciência pública, por meio de campanhas educativas e 
promocionais sobre a proteção contra atos ilícitos. 
• Buscar a inclusão da proteção da aviação civil contra atos ilícitos na formação e 
capacitação dos profissionais do Sistema de Aviação Civil. 
3.2.A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ADEQUADO 
Ações Gerais 
• Promover esforços conjuntos no sentido de que os serviços prestados pelos órgãos e 
entidades públicas e privadas que compõem o Sistema de Aviação Civil sejam pautados 
pela segurança, eficiência, continuidade, regularidade e pontualidade, de forma a 
assegurar a previsibilidade aos seus usuários. 
• Estimular o uso de novas tecnologias para assegurar a regularidade e a pontualidade ao 
transporte de passageiros, carga e mala postal. 
• Desenvolver capacidade para responder de forma rápida e efetiva aos fatores adversos 
– naturais, materiais ou humanos – que possam interromper a prestação do serviço de 
transporte aéreo adequado. 
• Garantir a prestação do serviço adequado, por meio da fiscalização dos prestadores de 
serviços aéreos, de infra-estrutura aeroportuária e aeronáutica civis. 
• Aperfeiçoar, continuamente, os parâmetros para a adequada prestação dos serviços de 
transporte aéreo. 
Ações Específicas 
• Estabelecer normas e procedimentos para que os serviços de transporte aéreo sejam 
prestados com respeito aos seus usuários em geral e, especificamente, aos com 
necessidades especiais. 
Continuidade 
• Fiscalizar as empresas prestadoras de serviços aéreos de modo a permitir ao órgão 
regulador construir planos de contingências para possíveis eventos de descontinuidade. 
Regularidade 
• Promover medidas que identifiquem e eliminem as ameaças à continuidade da 
prestação de serviços de transporte aéreo e que respondam rápida e efetivamente aos 
fatores naturais, materiais ou humanos que possam afetar a sua regularidade. 
Pontualidade 
• Promover a integração entre os órgãos e entidades públicas e empresas, de forma a 
evitar atrasos decorrentes de suas funções. 
3.3.A PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 
Ações Gerais 
• Estimular a redução dos níveis de ruídos de motores das aeronaves. • Minimizar o 
impacto das emissões de gases de motores das aeronaves na qualidade do ar. 
• Promover o envolvimento das entidades relacionadas à aviação civil na proteção do 
meio ambiente. 
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• Estimular o desenvolvimento e o uso de tecnologias que reduzam os impactos da 
atividade aeronáutica no meio ambiente. 
Ações Específicas 
• Assegurar a inclusão dos aspectos ambientais no planejamento, implantação e 
operação dos aeródromos. 
• Buscar permanentemente a redução dos impactos adversos provocados pelo ruído 
aeronáutico e emissões de gases de motores das aeronaves no meio ambiente. 
• Adotar, nas questões relativas a ruído, uma abordagem equilibrada, que consista nos 
seguintes elementos: redução do ruído na fonte, planejamento do uso do solo no entorno 
dos aeródromos, adoção de medidas mitigadoras, e restrições operacionais, de acordo 
com os interesses nacionais. 
• Incentivar o desenvolvimento de tecnologias no âmbito da aviação civil, com destaque 
para indústria aeronáutica, respeitando o meio ambiente. 
• Promover e aprimorar medidas que desestimulem o adensamento populacional em 
áreas sujeitas a níveis significativos de emissão de ruídos e gases por parte de motores 
de aeronaves, em conformidade com a legislação referente às zonas de proteção de 
aeródromos, de ruídos, de auxílios à navegação e à área de segurança aeroportuária. 
• Estimular e apoiar a adoção de políticas relacionadas ao meio ambiente nas áreas de 
entorno dos aeródromos nas esferas federal, estadual e municipal, visando ao 
estabelecimento de condições mais adequadas para a prática das atividades 
aeronáuticas. 
• Aprimorar os procedimentos de navegação aérea em rota e em área terminal e de 
técnicas de vôo que resultem em redução do impacto de ruído e emissões de gases de 
motores de aeronaves. 
• Fomentar a educação ambiental junto à comunidade aeroportuária, às comunidades 
residentes em áreas de entorno de aeródromos. 
3.4.A PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR 
Ações Gerais 
• Promover a segurança jurídica nas relações de consumo existentes no setor de aviação 
civil. 
• Garantir a previsibilidade, precisão e clareza das obrigações das empresas prestadoras 
de serviços aéreos. 
• Assegurar a adequada regulamentação dos direitos e obrigações dos usuários, dos 
prestadores de serviços aéreos, da infra-estrutura aeronáutica e aeroportuária civis, de 
forma a prover o equilíbrio no relacionamento entre as partes e minimizar o contencioso 
administrativo e judicial. 
• Assegurar a transparência e a provisão de informações referentes à relação de 
consumo pelos diversos segmentos participantes do Sistema de Aviação Civil. 
• Minimizar diferenças de tratamento jurídico nas relações de consumo existentes na 
provisão de serviços de transporte aéreo doméstico e internacional. 
Ações Específicas 
Direito à informação 
• Assegurar ao usuário dos serviços de transporte aéreo o direito a informações relativas 
à sua relação de consumo. 
• Aperfeiçoar procedimentos para que as informações essenciais acerca do serviço 
contratado pelos usuários do transporte aéreo sejam prestadas de forma correta, clara, 
precisa, ostensiva e tempestiva. 
• Reduzir a assimetria de informações entre usuários, prestadores de serviços, órgãos 
reguladores e demais órgãos governamentais.  
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• Garantir meios que propiciem o fornecimento de informações precisas sobre horários  
e vôos e motivos de eventuais atrasos ou cancelamentos. 
3.5.O DESENVOLVIMENTO DA AVIAÇÃO CIVIL 
Ações Gerais 
• Garantir a exploração do mercado doméstico de transporte aéreo às empresas 
constituídas sob as leis brasileiras. 
• Aprimorar a coordenação dos assuntos e ações dos agentes do setor de aviação civil, 
de infra-estrutura aeroportuária civil e de infra-estrutura aeronáutica civil. 
• Identificar e estudar tendências, coordenar o planejamento e elaborar diretrizes e 
políticas que garantam crescimento sustentável da aviação civil e o cumprimento de 
serviço público seguro, regular, eficiente, abrangente e pontual. 
• Estimular a gestão eficaz e a consolidação de ambiente institucional e regulatório 
favorável ao desenvolvimento da aviação civil. 
• Garantir a segurança jurídica e a redução dos riscos regulatórios, visando incentivar 
investimentos na aviação civil brasileira.  
• Promover o desenvolvimento da aviação civil mediante a cooperação entre os elos do 
Sistema, garantindo que seus planejamentos sejam elaborados de forma integrada. 
• Promover a expansão do transporte aéreo internacional com vistas a aumentar o fluxo 
de pessoas e mercadorias entre o Brasil e outros países. 
• Promover a integração dos serviços aéreos no âmbito da América do Sul.  
• Assegurar regulação econômica clara e bem definida, que propicie a estabilidade aos 
investidores públicos e privados, visando ao aumento dos investimentos e a ampliação 
da oferta de serviços de transporte aéreo. 
• Assegurar a fiscalização eficaz e contínua em prol da regular prestação do serviço e do 
desenvolvimento da aviação civil. 
• Acompanhar o desenvolvimento do Sistema de Aviação Civil por meio de avaliação e 
divulgação permanentes de indicadores. 
• Manter atualizados e coordenados os planejamentos da infra-estrutura aeronáutica 
civil, da infra-estrutura aeroportuária civil e dos demais elos do Sistema.  
• Buscar a adequação contínua da capacidade da infra-estrutura à expansão do 
transporte aéreo, inclusive por meio de delegação, conforme disposto na Constituição. 
• Incentivar o intercâmbio de informações e tecnologias entre instituições nacionais e 
internacionais. 
• Incentivar a integração da aviação civil com os setores do turismo e do comércio. 
• Facilitar a circulação de pessoas e bens na região sul-americana por meio da criação de 
procedimentos específicos e unificados de controle de fronteira. 
• Reconhecer a especificidade da maioria das funções inerentes ao gerenciamento do 
tráfego aéreo e adotar medidas que promovam a adequada capacitação dos recursos 
humanos de que o Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro (SISCEAB) 
necessite. 
• Estimular o desenvolvimento das ligações de baixa e média densidade de tráfego. 
• Reconhecer a especificidade e promover o desenvolvimento das atividades de aviação 
agrícola, experimental e aerodesportiva, desenvolvendo regulamentação específica para 
os setores e estimulando a difusão de seu uso. 
• Assegurar a transparência e a publicidade da atividade regulatória.  
• Considerar a operação internacional de empresas aéreas brasileiras instrumento de 
projeção econômica e comercial de importância política e estratégica para o País e para 
a integração regional, devendo ter tratamento fiscal, tributário e creditício semelhante ao 
das atividades de exportação e de infra-estrutura. 
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• Promover as iniciativas requeridas para assegurar a execução do planejamento das 
infra-estruturas aeronáutica e aeroportuária civis. 
• Considerar as compras governamentais no interesse do desenvolvimento da infra-
estrutura aeronáutica. 
Ações Específicas 
Organização Institucional 
• Definir as competências e atribuições dos órgãos e entidades do setor, a fim de que as 
atividades sejam desenvolvidas eficientemente e sem duplicidade de esforços. 
• Garantir a coordenação do setor, visando à integração, harmonização e interação dos 
órgãos e entidades ligados à aviação civil. 
• Alocar adequadamente os recursos financeiros nos órgãos e entidades do setor, de 
forma a garantir que todos executem suas funções, considerando seus diferentes graus 
de autonomia. 
• Zelar pelo cumprimento das obrigações assumidas em tratados, convenções e atos 
internacionais. 
• Promover a adequada interação entre os órgãos governamentais essenciais ao 
transporte aéreo, responsáveis pelas atividades de polícia federal, de vigilância sanitária, 
de controle aduaneiro, entre outros, buscando-se o planejamento conjunto de suas 
atividades. 
• Manter atualizado o marco legal que rege a aviação civil brasileira, promovendo 
consulta junto aos agentes do setor. 
Formação, Capacitação e Atualização de Recursos Humanos 
• Fomentar a adequada formação de recursos humanos, visando atender às necessidades 
nacionais e regionais do Sistema. 
• Incentivar a formação de recursos humanos pelo setor público e pela iniciativa 
privada. 
• Ampliar continuamente as ações de formação e capacitação de recursos humanos, 
inclusive por meio da adição de novos recursos e parcerias. 
• Aprimorar o processo de fiscalização dos requisitos e das condições para 
ofuncionamento das instituições de formação de pessoal, de modo a garantir a qualidade 
da capacitação, por meio de procedimentos de avaliação periódica. 
• Promover o adequado funcionamento dos aeroclubes e das escolas de aviação para 
garantir a formação prática dos profissionais, buscando o aprimoramento do sistema de 
repasse de recursos e equipamentos, selecionando aquelas entidades que atendam aos 
padrões de qualidade e de eficiência estabelecidos. 
• Aprimorar os processos de certificação profissional por meio da revisão periódica dos 
requisitos, das diretrizes curriculares e do sistema de avaliação e de verificação do 
conhecimento, de forma participativa com o segmento da aviação civil relacionado. 
• Estimular a formação de profissionais por meio de incentivos às instituições de ensino, 
da ampliação de programas governamentais de concessão de bolsas de estudo e do 
fomento à instalação de pólos de qualificação profissional. 
• Fomentar a capacitação e atualização de pessoal docente, por meio do estabelecimento 
dos requisitos profissionais, do incentivo a programas governamentais e a realização de 
parcerias nacionais e internacionais entre os entes da aviação civil. 
• Fomentar as redes de pesquisas em centros de ensino, incentivando o intercâmbio 
internacional dos profissionais do setor e apoiando a produção científica e os programas 
de formação especializados no País e no exterior.  
• Fomentar ações para formação e capacitação dos profissionais na língua inglesa, por 
meio de parcerias com organizações públicas e privadas, para permitir que esses atinjam 
os critérios de proficiência lingüística estabelecidos em acordos internacionais. 
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• Prover a qualificação dos profissionais da administração pública para atuação no setor. 
• Ampliar a atuação dos órgãos de regulamentação e fiscalização trabalhistas no 
desenvolvimento das atividades dos profissionais que atuam nos diversos ramos da 
aviação civil, no sentido de garantir as adequadas condições de trabalho. 
• Incentivar a participação da comunidade acadêmica no desenvolvimento da aviação 
civil por meio de convênios com universidades, patrocínios, desenvolvimento de 
pesquisas, projetos e outros.  
Infra-Estrutura Aeroportuária Civil 
• Promover a adequada provisão, ampliação e otimização da infra-estrutura 
aeroportuária civil, por meio do direcionamento estratégico de investimentos, visando 
ao desenvolvimento econômico, à integração nacional e ao atendimento de regiões de 
difícil acesso. 
• Harmonizar a capacidade e a demanda da infra-estrutura aeroportuária civil, com base 
em planos de investimento que considerem os planejamentos de curto, médio e longo 
prazo baseados em estudos específicos e informações integradas. 
• Assegurar a racionalidade da habilitação de aeroportos para o tráfego internacional, 
sempre justificada com base na projeção de demanda, em estudos de viabilidade 
econômico-financeira e em interesses estratégicos do País. 
• Desenvolver incentivos econômicos e regulatórios de forma a gerir a demanda e 
otimizar o uso dos aeroportos, ordenando os serviços de transporte aéreo.  
• Garantir a preservação e proteção dos sítios aeroportuários e a compatibilização do 
planejamento urbano com as zonas de proteção e da área de segurança aeroportuária, 
por meio do desenvolvimento e aprimoramento de mecanismos de controle junto aos 
municípios. 
• Estimular o investimento privado na construção e operação de aeródromos. 
• Planejar o uso de áreas aeroportuárias, de forma a garantir a completa utilização do 
potencial de seus sítios. 
• Manter as instalações aeroportuárias civis em condições de atender adequadamente 
aos usuários do transporte aéreo, garantindo a realização tempestiva e apropriada de 
manutenção da infra-estrutura. 
• Promover a intermodalidade dos transportes, buscando a constante integração do 
planejamento do setor de aviação civil com o dos modais rodoviário, ferroviário e 
aquaviário. 
• Incentivar a instalação de atividades econômicas adequadas nas proximidades ou no 
sítio aeroportuário, observadas as restrições impostas pelas zonas de proteção, e sem 
prejuízo às operações das atividades aéreas. 
• Promover junto aos respectivos entes federados o provimento da infra-estrutura 
necessária à implantação e operação dos aeródromos, incluindo o acesso viário.  
Ciência e Tecnologia 
• Fomentar o desenvolvimento de tecnologias para uso na aviação civil, por meio de 
programas governamentais e do incentivo à participação privada. 
• Buscar a integração da política de Ciência e Tecnologia do governo com as demandas 
da aviação civil. 
• Incentivar o desenvolvimento de estudos de tecnologia de combustíveis alternativos 
para uso nos diversos segmentos da aviação civil. 
• Promover a participação de instituições de ensino e pesquisa no desenvolvimento de 
tecnologias para uso na aviação civil.  
Indústria Aeronáutica 
• Incentivar a participação da indústria nacional em programas internacionais de 
desenvolvimento e produção de serviços, sistemas e componentes. 
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• Promover o adensamento da cadeia produtiva por meio do incentivo e apoio às 
indústrias conexas. 
• Incentivar a cooperação internacional visando à integração produtiva da cadeia de 
fornecedores nacionais. 
• Aprimorar os mecanismos de financiamento e a política tributária para impulsionar o 
desenvolvimento do setor. 
• Desenvolver condições para que a indústria aeronáutica brasileira atenda 
competitivamente às necessidades dos diversos segmentos da aviação civil. 
• Fortalecer e otimizar as atividades de certificação, homologação e fiscalização de 
produtos e serviços aeronáuticos, de forma que o Brasil se qualifique como referência 
internacional nestas atividades. 
• Estimular a promoção comercial de produtos e serviços aeronáuticos nacionais.  
Infra-Estrutura Aeronáutica Civil 
• Garantir a constante modernização dos sistemas de gerenciamento do tráfego aéreo, 
mantendo-os em conformidade com as mais avançadas tecnologias e padrões 
internacionais. 
• Garantir a segurança operacional dos serviços de gerenciamento do tráfego aéreo. 
• Manter a supervisão das atividades de controle do espaço aéreo, assegurando o 
atendimento dos requisitos técnico-operacionais estabelecidos. 
• Monitorar a relação entre a demanda de serviços aéreos e a capacidade instalada, 
visando planejar a ampliação ou adequação da infra-estrutura e minimizar possíveis 
desequilíbrios. 
• Garantir a adequada formação e capacitação de recursos humanos necessários à 
prestação dos serviços essenciais ao gerenciamento seguro, regular e eficiente do 
tráfego aéreo. 
Serviços Aéreos 
• Estimular o desenvolvimento de serviços aéreos em todo o território brasileiro.  
• Incentivar o desenvolvimento e a expansão dos serviços aéreos prestados em ligações 
de baixa e média densidade de tráfego, a fim de aumentar o número de cidades e 
municípios atendidos pelo transporte aéreo. 
• Estimular o desenvolvimento da aviação geral. 
• Promover regulamentação adequada para cada tipo de serviço aéreo. 
• Estimular o uso do modal aéreo para transporte de passageiros, carga e mala postal. 
• Garantir a fiscalização dos serviços aéreos explorados pela aviação regular, 
nãoregular, geral, experimental, aerodesportiva e agrícola. 
• Estimular a concorrência no setor de aviação civil.  
• Incentivar o desenvolvimento dos serviços aéreos internacionais como vetor de 
integração com os demais países.  
• Aperfeiçoar mecanismos de negociação buscando evitar restrições à oferta nos 
serviços aéreos internacionais e estimular o comércio, o turismo e a conectividade do 
Brasil com os demais países. 
3.6.A EFICIÊNCIA DAS OPERAÇÕES DA AVIAÇÃO CIVIL 
Ações Gerais 
• Melhorar a eficiência das operações da aviação civil, inclusive mediante programas de 
cooperação técnica. 
• Elaborar normas, métodos, orientações e planos para apoiar a implantação dos 
conceitos de organização e gestão do tráfego aéreo, de projeto e operação de 
aeródromos, de gerenciamento de segurança operacional e de atividades dos operadores 
da aviação civil. 
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• Buscar a expansão antecipada e coordenada da oferta de infra-estrutura aeronáutica e 
aeroportuária civis para atendimento da demanda de serviços aéreos. 
• Promover o crescimento do setor por meio da regulação eficiente do mercado, de 
estímulos a investimentos privados e do incentivo à concorrência, visando coibir 
práticas anticoncorrenciais e assegurar a prestação adequada de serviços, a modicidade 
dos preços e a garantia dos direitos dos usuários. 
• Aprimorar o marco regulatório da aviação civil que promova, estimule e incentive a 
competição. 
Ações Específicas 
Infra-Estrutura Aeronáutica Civil 
• Monitorar e avaliar o desempenho das operações aéreas com o propósito de aprimorar 
os serviços e a infra-estrutura aeronáutica civil. 
• Introduzir novas tecnologias, métodos e processos de gerenciamento do tráfego aéreo 
que, comprovadamente, produzam ganhos de eficiência sem comprometimento da 
segurança das operações aéreas. 
• Adequar a infra-estrutura aeronáutica civil aos requisitos operacionais mais favoráveis 
aos ganhos de eficiência.  
• Garantir a capacitação e o treinamento de recursos humanos em consonância com a 
necessidade de aprimorar a eficiência do SISCEAB.  
• Coordenar adequadamente a transição para a utilização eficiente dos vários elementos 
que compõem o conceito CNS/ATM (Comunicação, Navegação e 
Vigilância/Gerenciamento do Tráfego Aéreo) da OACI. 
• Harmonizar os programas de trabalho dos setores da aviação civil, mediante 
planejamento integrado do desenvolvimento da infra-estrutura aeronáutica civil. 
Planejamento 
• Manter atualizados e integrados a regulação da aviação civil e os planejamentos de 
infra-estrutura aeronáutica e aeroportuária civis. 
• Identificar, criar e desenvolver ferramentas interativas de planejamento para ajudar o 
processo analítico.  
• Estimular a integração das bases de dados de interesse comum a todos os integrantes 
do Sistema de Aviação Civil. 
Infra-Estrutura Aeroportuária Civil 
• Promover a concorrência no setor, de forma a garantir aos usuários melhor qualidade 
de serviços e menores tarifas. 
• Promover a participação da iniciativa privada na construção, operação e exploração de 
aeroportos, no todo ou em partes. 
• Propor medidas que permitam a utilização eficiente da infra-estrutura aeroportuária, 
tais como diferenciação tarifária entre os diversos aeroportos ou em um mesmo 
aeroporto nos horários de maior demanda. 
Serviços de Transporte Aéreo 
• Estimular a competição nos serviços, de forma a possibilitar o acesso a maior parcela 
da população. 
• Estimular a expansão dos serviços, para atender ao maior número de localidades.  
• Manter atualizadas as normas e condições para a exploração dos serviços com vistas 
ao aprimoramento da segurança, à sua melhoria e à modicidade dos preços. 
• Assegurar a múltipla designação de empresas nos serviços internacionais. 
• Buscar a redução das barreiras à entrada de novas empresas no setor. 
Regulação 
• Estabelecer diretrizes que confiram ao mercado o papel de equilibrar a oferta e a 
demanda, prevalecendo a liberdade tarifária nos serviços de transporte aéreo. 
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• Acompanhar o comportamento do mercado de transporte aéreo visando à adoção de 
medidas para atender a demanda com base na eficiência econômica, buscando o 
incremento da oferta e a ampliação da capacidade da infra-estrutura aeronáutica e 
aeroportuária civis. 
• Apoiar o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência (SBDC) no combate às 
infrações contra a ordem econômica no âmbito do setor de aviação civil. 
• Elaborar normas e procedimentos para facilitar o acesso de potenciais entrantes 
naqueles aeródromos que apresentem saturação de tráfego com vistas à ampliação da 
competição. 
• Permitir a utilização da infra-estrutura aeronáutica e aeroportuária civis até o limite da 
capacidade estabelecida, segundo regras previamente estipuladas e em coordenação com 
os usuários e sem comprometimento da segurança operacional. 
• Estabelecer procedimentos de saída do mercado de transporte aéreo e de 
descontinuidade dos serviços. 
• Estabelecer normas legais para a desocupação de áreas e instalações aeroportuárias 
civis ocupadas por empresas que deixaram de operar.  
4 - ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇÃO E REVISÃO 
A implantação da PNAC deverá ser acompanhada continuamente pelo Ministério da 
Defesa, por intermédio da Secretaria de Aviação Civil, auxiliado pelos demais órgãose 
entidades que integram o Conselho de Aviação Civil (CONAC). 
Para tanto, deverão ser elaborados indicadores referentes aos objetivos e às ações 
estabelecidas, que serão avaliados anualmente, buscando verificar a repercussão da 
PNAC no setor de aviação civil, dentro de uma visão sistêmica e intersetorial. 
A Política e seus objetivos e ações estratégicas deverão ser constantemente atualizados 
conforme mudanças no contexto nacional, regional e internacional, garantindo-se que 
seus resultados sejam adequados às necessidades do Sistema de Aviação Civil. 
 

 

 


