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TRANSPORTE AÉREO 
Regulação e Economia 

TEMAS ATUAIS NA AMÉRICA LATINA E CARIBE 





O Setor de Aviação está crescendo rapidamente na América Latina e no 

Caribe e é esperado que esta tendência continue no futuro. Vários 

países da região tiveram taxas de crescimento no volume de 

passageiros de 20% e 30% ao ano (Fitch Ratings/2012). As projeções 

sugerem que a região terá um crescimento anual de 6% ao longo dos 

próximos 20 anos. Esta dinâmica está pressionando a infraestrutura 

aeronáutica existente, com uma demanda por maior capacidade e 

melhor desempenho.  

 

A demanda por melhor desempenho, a liberalização do mercado e a 

consolidação das companhias aéreas são os principais estímulos para 

melhorias nos marcos regulatórios em vigor. 

 

Este caderno busca dar um breve panorama das principais áreas que 

influenciam o marco regulatório do setor de transporte aéreo e do seu 

papel na governança e na fiscalização das companhias aéreas e dos 

aeroportos.  



A regulação do Transporte Aéreo consiste de 3 áreas primárias: 



1. Regulação de Mercado 

2. Regulação Econômica 

3. Regulação Técnica 



1. Regulação de Mercado 



Regulações de mercado são o conjunto de normas nacionais e 
internacionais que regem rotas, tarifas, equipamentos e a 
concorrência entre as companhias aéreas, tanto de passageiros 
como de serviços de carga. 
 
Historicamente, a indústria da aviação na ALC tem sido altamente 
regulada, com altos custos de entrada e protecionismo das 
transportadoras nacionais. Atualmente, tem ocorrido uma mudança de 
paradigma, em grande parte devido à incorporação ampla de acordos 
de céu aberto.  

A “Convenção sobre Aviação Civil Internacional” ou a “Convenção de 
Chicago” (1944) deu os primeiros passos no sentido da liberalização 
do espaço aéreo entre os países. 
 
A Convenção apresentou oito, e depois nove, "liberdades do ar”,  
que os países participantes poderiam conceder bilateralmente. 
 
A adoção de uma ou mais "liberdades do ar" pelos países é alcançada 
por meio de acordos de céu aberto.   

O primeiro acordo de céu aberto foi assinado em 1992 entre os Estados Unidos e a Holanda. 
Atualmente, pelo menos 145 países têm pelo menos um acordo bilateral. 

Definição 

Acordos de 
“Céu Aberto” 

Você sabia? 



Estudos1 indicam que acordos de 
céu aberto levam a um aumento 
significativo na capacidade e na 
demanda por transporte aéreo. 

1Céu aberto na Região da LAC: uma oportunidade ou 
um risco. Airports Council International Latin America-
Caribbean 

1 



Em aeroportos congestionados, as companhias aéreas devem obter "slots" 
(espaços em horários específicos) das autoridades reguladoras para a 
decolagem e pouso. 
 
A Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sua sigla em 
inglês) considera esta gestão de espaço uma abordagem que permite a 
utilização eficiente e coordenada de infraestrutura aeroportuária. 
 
A IATA classifica os aeroportos de acordo com gestão de seus “slots”: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Existe um mercado secundário para “slots”. Muitas vezes, detentoras de 
“slots” podem comprar, vender ou comercializar slots com outra companhia 
aérea. 

No Brasil, 20%  dos slots estão disponíveis num sistema de loteria enquanto no México existe a 
preferência pela antiguidade da companhia aérea. 

Nivel 1. Nenhuma gestão de “slot”  
é necessária, pois a capacidade de 
infraestrutura do aeroporto atende 

adequadamente a demanda. 

Nível 3. “Slot” cheio 
é necessária  
 coordenação 

Nível 2. Controles de  
“slot” são necessários  

durante horários de pico 

Você sabia? 

Gestão de 
“slots” 

Gestão de 
“slots” 



As alianças são comuns entre companhias aéreas, cujo objetivo é  
reduzir os custos das operações aéreas e melhorar o conforto do 
passageiro. 
 
A redução de custos por meio de aliança pode incluir o compartilhamento 
de operações e atividades de manutenção e a negociação para compras 
em grandes quantidades. Para os clientes, o benefícios são refletidos, 
por exemplo, em pontos de milhagem em pool, transferências 
otimizadas e um maior número de destinos e horários de partida. 
 
Pela perspectiva dos reguladores, ainda que esta prática esteja cada vez 
mais popular, é necessário assegurar que as alianças não representem 
uma forma injusta de monopólio ou uma criação de barreiras à entrada 
de novos operadores. 

O México colocou um limite de 5% sobre as integrações verticais entre as companhias aéreas 
e aeroportos, como um mecanismo para controlar a monopolização de uma companhia aérea. Você sabia? 

Alianças entre 
Companhias  

Aéreas 

Você conhece 
alguma dessa  

alianças? 



Países que assinaram pelo menos um acordo bilateral de céu aberto (2012) 

Competitividade no mercado de transporte aéreo para passageiros na ALC, Aldo Gonzales 
(2013) 

O Índice de Liberdade do Ar (ILA), desenvolvido pela Secretaria da Organização Mundial de Comércio 
(OMC, 2006) é o resultado de um processo de consulta a especialistas da indústria da aviação. O 
índice capta a relevância de cada componente na liberalização do setor. O ILA é medido numa escala 
entre 0 e 50, onde 0 corresponde ao acordo mais restritivo e 50 indica o acordo mais liberal. 
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Além dos acordos bilaterais de céu aberto, também há acordos 
regionais importantes na ALC como o Acordo Multilateral de Céu 
Aberto da Comissão de Aviação Civil da América Latina. 
 
 
O mercado de aviação da ALC tem sofrido grandes fusões, 
falências e a criação de empresas de baixo custo ao longo da última 
década, como tem ocorrido em grande parte do mundo. 

Companhias Aéreas 
na  ALC 
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de infraestrutura de Aeroportos 
2. Regulação Econômica 



Regulação econômica é um conjunto de regras associadas com o uso 
da infraestrutura aeroportuária e ativos relacionados, tais como 
instalações para manutenção de aeronaves, terminais de carga, 
parques de combustível, terminais de passageiros, infraestrutura de 
serviços públicos, estacionamentos, hotéis e infraestrutura de 
transporte terrestre dentro e fora da aeroporto (estradas, pedágios ou 
instalações de tráfego). 
 
 
A regulação econômica da infraestrutura aeroportuária varia de 
alcance dependendo dos ativos do aeroporto sujeitos a sua aplicação. 
A regulação econômica pode ser promovida através de leis nacionais 
e/ou impostas por agências reguladoras especiais e/ou sob a forma de 
contratos de concessão limitados a um ativo ou contrato específico. 
 
 
Implementar adequadamente a regulação econômica dos aeroportos 
significa entender como o aeroporto organiza os seus custos e como 
eles cobram pelos serviços, uma vez que os regulamentos se 
concentram na geração de receitas e no respectivo centro contábil em 
que a receita é aplicada. 

Definição 



Centros de 
Custo Elementos Fontes de Receitas 

Campo de 
Pouso 

Pista, pista de rodagem, 
plataforma, hangares, 
instalações de carga, 
parque de combustível. 

Taxas de aterrisagem, aluguéis 
de terminal, encargos pela pista 
do aeroporto, cobranças de 
estacionamento, pagamentos de 
locação e aluguéis, taxa de 
movimentação de carga, taxa de 
recarga de combustível. 

Terminal 
Terminal de passageiros, 
terminal de jatos  
particulares. 

Taxa de embarque de 
passageiro, concessões, aluguéis 
de terminal. 

Instalações 
em 

terra 

Garagem e instalações 
para aluguel de 
automóveis, estradas de 
acesso ao aeroporto. 

Taxa de estacionamento, taxa de 
concessão de aluguel de carro, 
taxa de transporte terrestre, 
pedágios. 

Outros Hotéis, parques 
industriais. 

Pagamentos de leasing e 
aluguéis, venda de terrenos. 

A maioria dos marcos regulatórios dos aeroportos consideram pelo menos dois dos centros de 
custo acima mencionados. Três ou mais centros de custo são usados quando as atividades em 
terra, tais como estacionamentos, geram uma receita alta. Você sabia? 

Quais são as fontes de 
receitas de um aeroporto 
e seus respectivos centros 
de custo ?  



O estabelecimento de taxas e encargos aeroportuários - no mundo e na 
ALC - é o principal mecanismo de pagamento dos custos em aeroportos 
públicos e de fonte de receita para os operadores privados. 

Pessoal 

Manutenção 

Serviços Públicos 

Resgate de 
aeronaves e 
combate a incêndio Segurança 

• Taxas de sobrevôo 
• Taxas de embarque 
• Sobretaxa de combustível 
• Taxa sobre bilhetes Administração 

Serviços de débitos 

* Taxas normalmente cobradas pelos governos nacionais 

( S + M + A + U + D + R + Sec)  +  Taxas* 

Taxas e 
Encargos 

Os custos de infraestrutura do aeroporto: 



Custo operacional por passageiro em US$ 

Serebrisky (2005) identifica uma ampla gama de custos 
operacionais por passageiro entre os aeroportos da LAC 
(a partir de US$ 14 para menos de   US$ 2) com uma 
média de US$ 6 por passageiro. 
 
Isso é um pouco menor do que nos aeroportos norte-
americanos e asiáticos e significativamente inferiores aos 
aeroportos europeus. Estes valores contrastam com 
alguns indicadores proxy para produtividade. 

Benchmarking  
Os custos operacionais por 
passageiro vs. produtividade do 
aeroporto 
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Passageiros por empregado 

Nota: Aeroportos em cinza são operados por iniciativa pública.  Aeroportos em verde são operados pela iniciativa privada.   
As barras em marrom referem-se às médias da América Latina, América do Norte, Europa e Pacífico-Asiático respectivamente. 

Passageiros por metro quadrado da área de terminal 



A liberalização do mercado aéreo da ALC, juntamente com a entrada de 
companhias de baixo custo, que fornecem serviços domésticos e intra-
regionais, resultam em uma pressão sobre os aeroportos para 
melhorar e aumentar a capacidade de infraestrutura. 
 
O financiamento para estas melhorias tem sido alcançado muitas vezes 
através de vários tipos de parcerias público-privadas (P3s). 
 

Tipos de P3 Descrição Exemplos 

Contratos de 
serviço 

Terceirização de limpeza, aquecimento / 
arrefecimento, manutenção, concessões de varejo, 
estacionamento, etc.  
5-10 anos de contratos. 

Duty Free, empresas especializadas em gestão de 
energia, operadores de estacionamento. 

Desenvolvido por 
companhia aérea 

Companhia aérea responsável pela concepção, 
construção, financiamento, operação e manutenção 
de terminal para seu uso exclusivo. A companhia 
aérea é responsável por pagar pelo arrendamento  
para cobrir o serviço da divida.    

Aeroporto Internacional JFK Terminal  5, FedEx e 
UPS instalações de carga. 

Desenvolvido por 
terceiros 

Semelhante ao desenvolvido por companhia aérea 
mas desenvolvido por um operador especializado. 

Aeroporto Internacional JFK Terminal  1,  
Terminal Internacional do Chicago O’Hare Aeroporto,  
Aeroporto de Toronto Terminal 3.  

De longo prazo de 
arrendamento/conc

essão 

Concessão de longo prazo em que todo o design, 
construção , finanças, direitos de operação e 
manutenção sāo normalmente transferidos para uma 
entidade privada. 

Concessão do Aeroporto de Sangster, Jamaica; 
Concessão do Aeroporto El Dorado, Colômbia. 

Concessão multi-
aeroportos 

Contrato de concessão a longo prazo para dois ou 
mais aeroportos. AA2000 Argentina. 

Aeroporto 
totalmente privado 

Aeroporto é de propriedade privada; frequentemente 
regulados como de utilidade pública. 

BAA (British Airports Authority), que foi privatizado 
nos anos 80. 

Tipos de P3s 

Parcerias 
Público-Privadas 

(P3) 



Exemplos de Aeroportos P3s na ALC 

A regulação econômica dos P3s deve ser 
considerada uma prioridade, uma vez que 
proporciona maior conforto para os 
governos e investidores privados através 
do estabelecimento das " regras do jogo". 
 
Em outras palavras, é através da regulação 
formal de parcerias público-privadas que os 
governos entendem melhor o impacto das 
tarifas, taxas e serviços, enquanto que as 
concessionárias entendem sobre os 
benefícios e os custos do seu investimento a 
longo prazo. 
 
 
ALC tem sido muito ativa na 
implementação P3s nos aeroportos durante 
as últimas duas décadas. 

Experiencias de P3 em aeroportos com regulação deficiente resultaram na renegociação de mais de 
45% de todos os P3s da América Latina, a maioria dentro dos quatro primeiros anos da concessão. 

País Estratégia 

Uruguai Concessionados os dois principais 
aeroportos.  

Chile 
Entrou em P3s numa situação caso-a-
caso e para diferentes períodos de 
tempo. 

Colômbia 
  

Concessionada uma pista, em seguida, 
o aeroporto. 

México, Brasil 
  

Alguns dos principais aeroportos e/ou 
grandes terminais foram 
concessionados ou estão em processo 
de concessão. 

Argentina Todos os 33 aeroportos estão em 
acordo P3 com um operador. 

República 
Dominicana 

Uma concessionária opera seis 
aeroportos e compete com outros três 
principais aeroportos. 

Você sabia? 

Regulação econômica 
e aeroportos P3 



A indústria de transporte aéreo de carga difere da indústria de transporte 
aéreo de passageiros, por diversas razões : (i) é uma indústria muito 
menor, mas está experimentando um rápido crescimento em alguns 
mercados, e (ii) a carga é altamente sensível a mudanças nas condições 
comerciais - incluindo preço de combustível, taxas de câmbio, 
regulamentação do comércio, padrões de fabricação e mudanças políticas - 
que fazem o planejamento estratégico ser difícil. 
 
Na região, muitos centros de carga aérea surgiram junto com o crescimento 
de pólos de passageiros aéreos. A carga no setor da aviação é 
tradicionalmente visto como uma forma de obter renda marginal para 
preencher o espaço vazio em porões de carga dos aviões de passageiros. 

Carga Aérea ALC Tonelada-Quilômetros (FTK) por Ano 

Carga Aérea 
América Latina e 

Caribe 



Embora os atuais esforços da aviação na ALC sejam consideradas 
favoráveis para o desenvolvimento da carga aérea, isso 
provavelmente não é o principal determinante do crescimento na maioria 
dos mercados. 
 
Com o crescimento da economia na região e o aumento do comércio 
internacional, o transporte aéreo se torna mais importante e, por meio de 
políticas públicas específicas, consegue melhorar a eficiência das 
cadeias de produção. 

A despeito das peculiaridades nos regimes regulatórios para carga aérea na Colômbia e no Brasil, os dois 
países têm experimentado um crescimento constante e significativo do volume mobilizado por via aérea. 

Carga Aérea 
América Latina e 

Caribe 

Você sabia? 



3. Regulação Técnica 



Regulação técnica é o conjunto de regras associadas diretamente com a 
segurança das operações aéreas e a gestão de ativos. 

A Organização da Aviação Civil Internacional (OACI) tem uma enorme 
influência sobre a regulação a nível nacional e é o órgão mais importante 
para unificar as normas reguladoras de segurança.  
 
No entanto, embora a OACI se esforce para fornecer regras e 
recomendações internacionais coerentes, a agência não pode obrigar o 
cumprimento delas, deixando, portanto, a adoção dos regulamentos e 
políticas por conta dos estados soberanos individuais. 
 
 
 

Quem é o 
regulador? 

Definição 



Ao contrário das regras e regulamentos automobilísticos, os procedimentos e regulamentos de 
segurança da aviação são dinâmicos, porque novos conhecimentos são adquiridos, a partir de 
investigações de segurança, e são rapidamente postos em prática para evitar novos acidentes. 



As taxas de acidentes na ALC permanecem acima da média global. 
Em 2011, a região tinha quase o dobro da taxa de acidentes da Ásia. 
Durante o período de 2005-2010, os documentos da OACI mostram que 
as principais causas de acidentes na região foram: eventos 
relacionados ( i) a segurança da pista; (ii) confusão sobre automação 
com perda de controle da aeronave; (iii) incidentes em terrenos 
montanhosos. 

Fonte: (OACI/2011) 

66% de todos os acidentes e 73% dos acidentes fatais foram consequência de problemas de 
segurança da pista. 
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Taxas de Acidentes Aéreos por Região 
Taxa de Acidente Taxa de Acidente Fatal Média Mundial 

Estatísticas na 
America Latina e no 

Caribe 

Você sabia? 



OACI: 
Organização da 
Aviação Civil 
Internacional 

OACI é uma agência especializada das Nações 
Unidas com o objetivo de desenvolver princípios 
e técnicas internacionais de navegação aérea, 
além de organizar e desenvolver a segurança, 
eficiência, economia e o avanço dos serviços 
aéreos. 

FAA: 
Administração 
Federal de 
Aviação  

É a organização reguladora que supervisiona 
todo o espaço aéreo nos Estados Unidos. Seus 
Regulamentos Federais de Aviação ( RFAs ) são 
geralmente os mais atualizados e conduzem 
muitos dos regulamentos encontrados em 
outros países. 

IATA: Associação 
Internacional do 
Transporte Aéreo 

A associação comercial representa mais de 240 
companhias aéreas em todo o mundo; apoiando 
a formular políticas e padrões da indústria. 

ANAC: Agência 
Nacional de 
Aviação Civil 

Agência brasileira responsável pela regulação da 
aviação civil, fundada em 2006. 

IFATCA: 
Federação 
Internacional das 
Associações dos 
Controladores de 
Tráfego Aéreo 

A organização representa mais de 50.000 
controladores de tráfego aéreo em todo o 
mundo. Os principais objectivos da FIACTA são 
promover a segurança e a eficiência na 
navegação. 

ACNA: Agência 
Centro-americana 
de Navegação 
Aérea  

É a corporação da América Central para a 
navegação aérea. 

Principais organizações 
envolvidas na  

Regulação Técnica 



Como já mencionado, a regulação técnica é geralmente conduzida 
em nível governamental na ALC por organizações como a ANAC. 
Considerando a importância da adesão a padrões internacionais, há 
uma série de regulamentos técnicos e procedimentos 
estabelecidos pela OACI e criados especialmente para a América 
Latina e Caribe. Estes regulamentos especificam os aspectos do 
projeto e operação de aeródromos, tais como: manutenção, licenças 
aeronáuticas e avaliações para pilotos e requisitos operacionais, 
entre outros. 

Os avanços tecnológicos, as melhores práticas e normas de 
segurança da aviação resultaram em um declínio constante em 
acidentes aéreos, nos últimos anos. Espera-se que a automação ou 
reformas, como NextGEN, contribua para essa tendência. 
 
Infelizmente, apesar destes avanços, os acidentes ainda ocorrem, 
principalmente devido a erro humano. A regulação da segurança da 
aviação deve levar essa variável em consideração no processo de 
planejamento. 

NextGEN se propõe a transformar o sistema de controle de tráfego aéreo atualmente baseado em 
radares em terra para um sistema baseado em satélites. A tecnologia GPS é usada para encurtar 
as rotas, economizar tempo e combustível, reduzir os atrasos, aumentar a capacidade e permitir 
controladores para monitorar e gerenciar aeronaves com maiores margens de segurança. 

Você sabia? 

Regulação na  
América Latina  e Caribe 

Tendências em segurança 
e tecnologia 



A tendência para cockpits altamente automatizados tem sido vista 
como um avanço na indústria, uma vez que minimiza o erro humano 
durante a navegação. 
 
 
Pilotos automáticos sofisticados são capazes de pousar um avião em 
condições de baixa visibilidade e até mesmo taxiar o avião de volta 
para o terminal se a tecnologia apropriada existir. 

Uma nova pesquisa mostra que a presença da automação difundida no cockpit tem contribuído 
para uma  diminuição de competências básicas de vôo.   

 
Tendências de Segurança: 

Automação e 
Tecnologia 

Você sabia? 



A efetiva regulação que garanta a eficiência do setor requer um 
marco institucional equilibrado e transparente. 
Existe um consenso geral, a partir das recomendações da OACI e 
dos principais organismos multilaterais, que o marco institucional 
ideal deve assegurar a independência entre as quatro funções: 
definição de políticas, regulação técnica, operação da infraestrutura e 
investigação de acidentes e incidentes.   

Marco Institucional 
 Ideal 

Estados Unidos, os países da União Europeia, Austrália e Nova Zelândia são exemplos onde há 
um marco institucional ideal, com uma clara separação entre as funções de política, regulação, 
operação e investigação de acidentes e incidentes.  

Definição de 
política aérea 

Regulação  
Técnica OPERAÇÕES Investigação 

de Acidentes 

Controle do 
tráfico aéreo Aeroportos Companhias 

aéreas 

Ministério 
competente 

Regulador 
técnico 

(DAC/DGAC) 

Operador de 
ATC / aerops 

Autoridade 
aeroportuária / 

privado 

Operadores 
nacionais e 
estrangeiros 

Comissão 
permanente 
ou ad-hoc 

Você sabia? 



Para mais informações, contactar: 
BIDtransporte@iadb.org 
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