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RESUMO 
 
 
 

Este trabalho tem como objetivo a análise do momento por qual atravessa o setor 
aéreo brasileiro, mostrando como se tornou um dos mais promissores e caóticos do 
planeta. Identifica suas possibilidades e principalmente, suas deficiências. O estudo 
enumera os fatores que afetam o funcionamento do setor no país, questões de infra-
estrutura física e administrativa, sistema de controle de tráfego aéreo potencialmente 
ineficiente e má gestão do orçamento destinado ao sistema aeroportuário nacional. 
Esta pesquisa aponta os efeitos que o setor exerce na economia, meio-ambiente, 
opinião pública e segurança nacional. Além disso, investiga algumas possíveis 
soluções alternativas para os problemas do setor, incluindo sociedade, governo e os 
prestadores de serviço aéreo. 

 
Palavras-chave: setor aéreo; aeroportos; deficiências; gestão; infra-estrutura; 
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INTRODUÇÃO 
 

Pode-se definir como setor aéreo todo o conjunto de entidades presentes no 

funcionamento do sistema de transporte aéreo, que é o responsável pelo movimento 

de pessoas e mercadorias pelo ar com a utilização de balões, aviões ou 

helicópteros. O transporte aéreo é normalmente utilizado para movimentar 

passageiros ou mercadorias urgentes ou de alto valor. Trouxe nova face para a 

logística e o transporte de pessoas, reduzindo a relação distância-tempo, ao 

percorrer rapidamente longas distâncias. Oferece comodidade, rapidez e segurança. 

Logo, o avião suplantou outros meios de transporte de passageiros a média e longa 

distância.  

Este modal de transporte demanda uma infra-estrutura de caráter específico 

de particularidades complexas para cumprir sua função de maneira ideal. As 

instalações aeroportuárias requerem enormes espaços, complicadas e dispendiosas 

estruturas de entrada e saída das aeronaves. Por outro lado, os custos e a 

manutenção de cada avião são também bastante elevados. Tudo isto contribui para 

encarecer este meio de transporte.  

O Brasil tem papel de relevante destaque no transporte aéreo global. Possui 

um dos maiores tráfegos aéreos do mundo e figura como um dos dez países 

membros do Conselho da Organização da Aviação Civil Internacional – OACI1, 

desde sua fundação. 

Dentro do cenário brasileiro, o setor passa não exatamente por uma crise, 

mas um turbilhão de transformações impactantes. Apesar de décadas de inércia, 

burocracia e incompetência estatal, verificou-se o aumento extraordinário do volume 

de passageiros e cargas proveniente do crescimento econômico do país. Ainda que 

desastrosas administrações que levaram importantes empresas da área à falência, 

surgiram outras novas e dinâmicas companhias trazendo novo ritmo ao mercado. 

Tudo isso em meio a ―apagões‖ e graves acidentes sucessivos, principalmente nos 

últimos anos. 

                                                 
1
 Agência especializada das Nações Unidas para o desenvolvimento dos princípios e técnicas de 

navegação aérea internacional e a organização e o progresso dos transportes aéreos, de modo a 
favorecer a segurança, a eficiência, a economia e o desenvolvimento dos serviços aéreos. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Avi%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Helic%C3%B3ptero
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dist%C3%A2ncia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tempo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Avi%C3%A3o
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[...] há ainda muito que se aperfeiçoar a gestão e as políticas públicas do 

setor aéreo até que se alcance a finalidade última que é termos o 

consumidor bem atendido em conjunto com a geração de riqueza e 

progresso técnico. (OLIVEIRA, 2009, p.22) 

Deste modo, esta pesquisa tem como objetivo mostrar como o modal aéreo 

no Brasil consegue viver o incômodo dilema de ser, ao mesmo tempo, um dos mais 

turbulentos e um dos mais promissores mercados de todo o mundo, identificando as 

principais causas de suas ineficiências, bem como revelará seus efeitos nos demais 

setores do país.  

A pesquisa almeja compreender os efeitos que as deficiências do setor aéreo 

brasileiro provocam em diversas áreas no país, assim como identificar possíveis 

soluções administrativas e operacionais para maior eficiência de utilização do modal 

no Brasil. São as propostas desta pesquisa: 

a) Explicar as causas que, ao longo do tempo, transformaram a infra-estrutura 

do sistema aéreo brasileiro em um gigante promissor e ao mesmo tempo obsoleto, 

caótico e dispendioso.  

b) Identificar e analisar as conseqüências trazidas pelas ineficiências do setor 

para a nação. Prejuízos para a economia e meio-ambiente, desconfiança da opinião 

pública e possíveis ameaças para a segurança nacional.  

c) Traçar possíveis soluções para o setor, visando reconhecer erros de 

investimento, maior rigor com prestadores de serviço e reformulação de políticas 

públicas. 

A motivação que levou à escolha do tema proposto para esse trabalho é 

procurar revelar o quão importante foi e é o transporte aéreo para um país com 

dimensões continentais como o Brasil. Sendo um tema, na maioria das vezes, 

relegado ao segundo plano das principais preocupações políticas e da opinião 

pública, mas ainda assim essencial ao correto funcionamento das engrenagens do 

Estado mesmo com os grandes desafios enfrentados nos últimos tempos. 

Graças à nova realidade do país, cada vez mais e mais pessoas viajam de 

avião pela primeira vez. Tornou-se imprescindível peça na logística nacional e é alvo 

de interesse de mais profissionais pela área. O setor aéreo brasileiro passa no 
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momento atual por um período de profunda e bastante caótica transformação, 

porém, não pode falar em crise ou muito menos uma retração. Novas rotas surgem 

diariamente como opção ao mercado. Empresas de logística florescem cada vez 

mais neste setor. As escolas de Aviação estão cheias de jovens desejosos de 

ingressar neste mundo apaixonante. Vôos quase sempre com sua lotação máxima, e 

há cada vez mais empresários desejando investir alto para que este país continental 

faça jus à honra de ser a pátria de Alberto Santos Dumont.  

Este trabalho é uma monografia. Segundo Reis (2006, p. 19), uma monografia 

é o resultado de uma pesquisa que analisa diversos aspectos relacionados ao 

assunto estudado sob os mais variados ângulos. Se ela for fundamentada nos 

métodos e nas técnicas de pesquisa, podendo se tornar uma real contribuição para 

o progresso da ciência. 

A pesquisa bibliográfica deste trabalho terá como base livros, revistas, jornais 

e documentos oficiais publicados na imprensa e disponíveis nos sítios de órgãos 

governamentais, podendo acrescentar informações colhidas em trabalhos similares 

a este tema, esses dados poderão ser levantados através de publicações impressas 

ou mediante acesso à rede mundial de computadores (Internet). 
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1 - CENÁRIO ATUAL DO SETOR AÉREO BRASILEIRO 
 
 

1.1 – Infra-estrutura aeroportuária inadequada 

Com o governo militar instaurado no Brasil a partir de 1960, os militares 

desenvolveram à época um sistema que ganhou grande notoriedade no mundo até a 

década de 70 por sua eficácia e que moldou o sistema de transporte aéreo que 

persiste até hoje no país. 

Esse sistema uniu a infra-estrutura da rede civil de aeroportos juntamente 

com as bases já prontas pela FAB. Assim, a maior parte dos principais aeroportos 

nacionais é utilizada tanto pelo tráfego civil e militar, fazendo uso dos mesmos 

instrumentos de auxílio navegação e controle de pouso e decolagem. 

Em 1972 foi criada a INFRAERO, que é responsável pela administração dos 

principais aeroportos do país. É a quarta maior operadora aeroportuária do mundo 

em relação à movimentação de passageiros e a segunda maior em quantidade de 

aeroportos. Para Branco (2009) nosso desenvolvimento, no que tange a sermos uma 

nação moderna, esta estatal, dentre outras, foi responsável por grande parte dele. 

Essa empresa pública atualmente tem sido alvo de grandes ataques da opinião 

pública e de entes especializados do setor.  Ainda segundo o autor, a estatal 

administrada por brigadeiros e coronéis da reserva possui em sua folha de 

pagamento funcionários experientes, competentes e bem intencionados. Mas no 

atual momento é um grande cabide de emprego numa empresa que se tornou 

gigante e incompetente. 

Ao longo dos anos, devido à inércia e até mesmo corrupção de 

administrações, a situação dos aeroportos brasileiros foi se tornando caótica, com 

terminais antigos e superlotados, pátios congestionados, pistas sem sinalização e 

manutenção adequadas, aliado a uma infra-estrutura precária de acesso aos 

aeroportos principalmente nas grandes cidades, foi tornando uma rotina quase 

insuportável para profissionais da área ou simples usuários do sistema.  

Principalmente a partir da década de 90, com a privatização de setores da 

economia nacional e desregulamentação de mercados, o sistema foi questionado, 

porém não houve grandes mudanças. BRANDÃO (2007, p.30) afirma que ―[...] o 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto
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sistema, fortemente regulado, burocrático e hierarquizado [...] que na maior parte 

das vezes camuflava a concessão de privilégios às companhias aéreas e a indústria 

aeronáutica nacional.‖ Isso, em detrimento do serviço proporcionado à população. 

A má aplicação de recursos é visível já há algum tempo para qualquer 

usuário. Para citar os mais problemas mais comuns, logo na chegada ao aeroporto, 

sente a falta de estacionamentos públicos, se vendo obrigado a pagar preços 

exorbitais em estacionamentos privados sem estrutura equivalente ao preço pago. 

Logo depois, enfrenta com outros passageiros grandes filas devido às escassas de 

posições de check-in2, se aborrece com o pouco espaço e falta de assentos nos 

saguões e salas de embarque, têm de lidar atrasos e cancelamentos constantes e 

poucas esteiras para retirada de bagagem. Como consolo, quase todos os 

aeroportos ganharam novos sanitários e amplas áreas com lojas e restaurantes. 

A falta de investimentos adequados na infra-estrutura evita que o setor 

acompanhe as exigências do mercado. Geralmente, as causas apontadas são a 

falta de eficiência na concretização de investimentos e o arrocho orçamentário. 

BRANDÃO (2007, p.93) menciona depoimento do presidente da SNEA3 na Câmara 

dos Deputados sobre verbas do setor: ―[...] desde 2003, cerca de 2,1 bilhões do 

fundo aeronáutico e aeroviário formado com taxas e tarifas pagas por passageiros e 

empresas aéreas tenham sido contingenciados.‖ Também cita outros fatores 

importantes que ajudam a explicar: a burocracia na administração, projetos mal-

dimensionados e a falta de foco na eficiência operacional. 

Podemos ainda citar outras explicações acerca da ineficiência de 

investimento no setor: 

[...] As taxas de embarque pagas pelos passageiros nos aeroportos somam 

uma bela montanha de dinheiro, que em 2006 atingiu cerca de ―950 milhões 

de reais‖.  [...] por determinação dos Ministérios da Fazenda e do 

                                                 
2
 O check-in é o primeiro passo a ser efetuado pelo passageiro (ou agências de viagem para seus 

clientes que irão viajar) de transporte aéreo. Consiste no procedimento de apresentação deste a 
companhia aérea munido de seus documentos e bagagem, (via de regra, uma hora para vôos 
domésticos e três horas para vôos internacionais). Com isso, segue a emissão de seu cartão de 
embarque no vôo e sua bagagem é identificada e despachada para acomodação no porão da 
aeronave. Posições de check-in são balcões ou baias das companhias aéreas onde o passageiro 
deve se apresentar. 
3
 SNEA – Sindicato Nacional de Empresas Aeroviárias. Representa empresas associadas que 

prestam serviços aéreos junto a autoridades administrativas e judiciárias, celebra contratos coletivos 
de trabalho e colabora com o Estado, como órgão técnico e consultivo. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Transporte_a%C3%A9reo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Companhia_a%C3%A9rea
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Planejamento, a maior parte desses recursos fica retida nos fundos 

Aeronáutico e Aeroviário, como forma de gerar o superávit primário nas 

contas oficiais. Apenas 17% de todo o dinheiro arrecadado foram 

efetivamente utilizados [...] (Branco, 2009, p. 206) 

Não se pode argumentar que faltam recursos para obras de ampliação, 

modernização e manutenção de áreas e equipamentos. De acordo com a própria 

INFRAERO, no ano de 2009 os resultados essencialmente operacionais da empresa 

trouxeram um lucro líquido de 338,9 milhões e o montante do saldo das 

disponibilidades da empresa chegou a R$ 1,4 bilhões. Foram investidos R$ 425 

milhões em obras e equipamentos. 4  

Porém, apesar de serem quantias vultosas à primeira vista, tal investimento 

ainda se revela insuficiente para as necessidades aeroportuárias do país. Para uma 

nação que realizará a Copa do Mundo de Futebol de 2014 e tem a cidade que 

sediará os Jogos Olímpicos de 20165, ainda está muito aquém de prover uma infra-

estrutura que atenda à altura estes eventos. 

 

1.1.1 - Situação da infra-estrutura aeroportuária das 12 cidades-sede para a 

Copa do Mundo de Futebol de 2014. 

Segundo estudo da SNEA, apresentado em Janeiro de 2010, a almejada 

Copa do Mundo de Futebol de 2014 a ser realizada no Brasil, corre sério risco de 

sofrer com um destaque bastante negativo perante o mundo no tocante aos seus 

aeroportos.  

De acordo com o estudo, na atual situação da infra-estrutura do transporte 

aéreo brasileiro, quando forem finalizadas as obras para a Copa do Mundo6, as 

mesmas serão entregues já obsoletas e não atenderão as demandas do mercado. 

Rolando Jenkins, diretor técnico do SNEA, alerta: ―O projeto da Infraero mostra 

claramente que estamos correndo atrás do prejuízo, e não sendo pró-ativos‖. 

                                                 
4
 Fonte: Dados retirados do Relatório Anual 2009. INFRAERO. 

5
 A cidade-sede escolhida para realizar os Jogos Olímpicos de 2016 é o Rio de Janeiro. 

6
 A previsão de entrega da maioria das obras é para 2013 e 2014, neste caso pouco tempo antes da 

competição. 

http://www.panrotas.com.br/canais/redacao/plantao/portal_reader_noticia.asp?cod_not=54778
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As previsões do estudo, elaboradas pelo Airports Council International (ACI), 

muitos dos aeroportos das cidades-sede, já operam acima da capacidade máxima. 

Suas obras de ampliação serão inadequadas para o cenário em 2014, o problema 

será o mesmo e com expectativas de piora. Fora os visitantes esperados para a 

Copa do Mundo, o mercado interno deverá aumentar, sobrecarregando ainda mais o 

sistema. Muitas das obras previstas ainda não estão nem no papel. Segundo 

declaração de Ronaldo Jenkins7, o transporte aéreo continuará sendo o principal 

meio de transporte dos visitantes e brasileiros, mas atrasos nos vôos, filas 

quilométricas no check-in, esteiras cheias de bagagens e desconforto dos 

passageiros no terminal serão cenas cada vez mais comuns se as coisas 

continuarem como estão. 

Como exemplo, podemos enumerar os cinco aeroportos de cidades-sede que 

necessitam de maior nível de providências8: 

Brasília  

O Aeroporto Juscelino Kubitschek encontra-se em uma das piores 

situações do País, operando muito acima de sua capacidade (o local tem 

capacidade para 10 milhões de passageiros/ano, mas recebe 12,2 milhões de 

usuários), necessita ampliar a região sul do terminal de passageiros, porém o projeto 

encontra-se em elaboração, ainda segundo informações da INFRAERO. Com ou 

sem obras, a estimativa é que o local receba cerca de 19,9 milhões de pessoas em 

2014. 

 

Belo Horizonte 

As obras previstas para o aeroporto de Confins, em Minas Gerais são: 

reforma e modernização do terminal de passageiros e reestruturação e ampliação da 

pista de pousos e pista de taxiamento. O aeroporto recebeu 2,5 milhões de 

passageiros no ano passado e que tem previsão de somente no mês de julho de 

2014, movimentar 984 mil pessoas, aguarda a elaboração dos projetos. Mesmo após 

                                                 
7
 Coordenador da Comissão de Segurança de Vôo do Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias 

(SNEA). 
8
 Fonte: SNEA. 
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o final das obras (2013), Confins continuará operando muito próximo da sua 

capacidade. 

Guarulhos 

Maior aeroporto brasileiro, ano passado recebeu 21,6 milhões de 

passageiros, uma nova pista para taxiamento dos aviões e a implementação de um 

sistema de pista e pátio estão nos planos da INFRAERO. Segundo a empresa, todas 

as obras estão em processo de licitação, o problema é que dois projetos, segundo o 

cronograma do Governo Federal, já estão atrasados: pista de táxi (início previsto 

para dezembro do ano passado) e construção do sistema e pátio (janeiro de 2010). 

Também está programado o terceiro terminal de passageiros. 

Porto Alegre 

O Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, tem previsão de 

receber 8,8 milhões de passageiros em 2014, necessita ampliar sua pista, assim 

como o espaço para o taxiamento das aeronaves, mas fará somente reformas no 

terminal de passageiros. A obra, prevista para iniciar em abril de 2010 e terminar em 

junho de 2013, está com o projeto em fase de revisão. A demanda de usuários já 

está 1,6 milhão acima da capacidade do aeroporto, segundo estudo da SNEA. 

Rio de Janeiro 

O Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão – Antonio Carlos 

Jobim apresenta uma capacidade ociosa em torno de 40%. Para atender a 

demanda, seria necessário que o aeroporto possuísse mais posições de 

estacionamento. Faz-se necessária a revitalização e modernização do Terminal 1 e 

a reforma geral com a complementação do Terminal 2, assim como a recuperação e 

revitalização das pistas de pouso e de taxi.  
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1.1.2 – O aeroporto de Congonhas 

O melhor exemplo de caos aeroportuário no Brasil pode ser facilmente 

apontado como o aeroporto de Congonhas, principal hub9 do sistema aéreo 

nacional, fica situado praticamente no meio da cidade de São Paulo. Apesar das 

polêmicas sobre sua localização, desempenha papel fundamental como meio de 

integração da cidade de São Paulo e as outras unidades da nação. 

Segundo a última publicação das contas regionais do IBGE de 2007, apesar 

de ter sofrido uma diminuição na participação do PIB brasileiro, o estado de São 

Paulo ainda é a grande força motriz da economia país, respondendo por 33,92% do 

total. Em sua capital encontram-se dois dos maiores aeroportos do país (Congonhas 

e Guarulhos) e ainda mais outro situado na cidade de Campinas (Viracopos) que 

vem ao longo dos últimos anos ganhando espaço como alternativa devido a acesso 

escasso pelos transportes de massa e saturação em relação aos que estão situados 

na região metropolitana. 

Inaugurado em 12 de abril de 1936, Congonhas foi concebido como 

alternativa da cidade de São Paulo ao aeroporto Campo de Marte, que sofria 

constantes alagamentos com as enchentes do rio Tietê. Famoso na década de 1970 

por ter um salão com vista para a pista que era utilizado para vários tipos de eventos 

sociais. 

Depois da inauguração do Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos 

em 1985, Congonhas devido a sua capacidade limitada e localizado praticamente no 

meio da cidade, passou a atender apenas aos vôos domésticos. Ainda assim, o 

mesmo recebe vôos internacionais de comitivas oficiais estrangeiras e nacionais, 

cabendo à Polícia Federal realizar a imigração das aeronaves. 

Mesmo depois da redução no movimento do aeroporto, o mesmo permanece 

com tráfego acima do seu limite, sendo um dos aeroportos mais movimentados do 

mundo. Em 2003, a INFRAERO deu início a obras de reformulação e melhorias para 

adequar o aeroporto ao tráfego de 12 milhões de passageiros/ano. As antigas salas 

                                                 
9
 Hub é o termo utilizado no setor aéreo para um aeroporto que uma ou mais empresas aéreas 

utilizam como ponto de conexão para transferir seus passageiros ou carga em trânsito entre 
aeroportos que não são servidos por vôos diretos trocam de aeronave para continuar sua viagem ao 
destino final. Muitas companhias aéreas têm seus hubs situados em aeroportos das cidades onde 
ficam sua sede, hangares ou terminais. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Tiet%C3%AA
http://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1970
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aeroporto_Internacional_de_S%C3%A3o_Paulo-Guarulhos
http://pt.wikipedia.org/wiki/2003
http://pt.wikipedia.org/wiki/Infraero
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de embarque deram espaço a novas áreas climatizadas e mais espaçosas. O 

embarque que antigamente era feito a pé, atualmente conta com 12 pontes de 

embarque. 

 

1.1.2.1 Acidentes 

O aeroporto de Congonhas já foi local de dois grandes acidentes aéreos e 

freqüentemente é palco de vários incidentes da aviação brasileira.  

Em 03 de maio de 1963 - o motor de um avião Convair da Cruzeiro do Sul 

pegou fogo pouco logo após a decolagem10. A aeronave caiu perto do aeroporto, 

destruindo uma casa e matando 14 passageiros e 2 pessoas em solo.  

Em 31 de outubro de 1996, a queda do Vôo TAM 402 deixou 99 mortos. O 

acidente foi causado por falhas mecânicas no avião11. Com essa tragédia, a 

localização do aeroporto e a segurança das regiões vizinhas começaram a ser 

amplamente discutidas na grande mídia, pois vários imóveis foram destruídos ou 

danificados com a queda da aeronave. 

 

A tragédia do vôo TAM 3054 

No dia 17 de julho de 2007, o vôo da TAM 3054 proveniente de Porto Alegre 

com 181 passageiros e tripulantes, toca o solo de Congonhas por volta das 

18h48min. A aeronave não desacelera até o final da pista, levando o piloto a tentar 

aplicar um ―cavalo-de-pau‖ sem sucesso, o aparelho varou o muro de contenção do 

aeroporto, passando por cima da Avenida Washington Luis e colidindo com o edifício 

da TAM Express12, situado do outro lado. Levando a morte os ocupantes que 

                                                 
10

 No acidente morreram, além do co-piloto Pedro Paulo de Moraes, 13 passageiros, entre eles o 
deputado Miguel Bahury, que trabalhou em comissões parlamentares criadas para examinar a 
segurança na aviação comercial brasileira. 
11

 Em simuladores de aeronaves da TAM, 58 dos melhores pilotos fizeram a simulação do vôo 402, 
partindo de Congonhas e detectando a mesma falha do dia 31 de outubro de 1996. Incrivelmente 
todos - sem exceção - derrubaram o avião, pois não confiando nas leituras dos sistemas de turbina, 
aumentaram a potência do motor direito levando ao desastre - como fez o piloto José Antônio 
Moreno. Fonte: Wikipédia. 
12

O prédio pertencia à mesma empresa proprietária do avião. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/3_de_maio
http://pt.wikipedia.org/wiki/1963
http://pt.wikipedia.org/wiki/31_de_outubro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1996
http://pt.wikipedia.org/wiki/17_de_julho
http://pt.wikipedia.org/wiki/2007
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estavam no avião e mais 18 pessoas que trabalhavam no prédio da TAM Express e 

pedestres.  

Esse acidente ficou marcado como o pior da história da América Latina e um 

dos trinta piores na história da aviação mundial, levando o governo a refazer todas 

as rotas aéreas que utilizavam o aeroporto. 

Logo após o acidente, as especulações de suas causas giravam em torno da 

pista recém-reformada do aeroporto de Congonhas. A mídia criticou o governo e as 

condições da pista do aeroporto de Congonhas, supostamente liberada 

precocemente para uso. 

O início das operações se deu sem a finalização de um item — a construção 

de ranhuras13, que fazem com que haja um maior escoamento da água, causando o 

aumento da aderência entre a aeronave e a pista, diminuindo o risco de 

aquaplanagem. 

Dois anos depois, o CENIPA divulgou os resultados das investigações oficiais 

sobre o acidente sem apontar os responsáveis pela tragédia. O relatório mostra que 

um dos manetes que controlam as turbinas estava em posição de aceleração, 

quando deveria estar na posição neutra, mas não deixa claro se houve falha 

mecânica ou humana como causa do acidente.  

 

1.1.2.2 Providências das autoridades 

Em fevereiro de 2007, a Justiça Federal de São Paulo determinou a proibição 

das operações dos aviões Fokker 100 e dos Boeing 737-300 e 737-800 no aeroporto 

de Congonhas. Na sentença, o juiz negou o pedido do Ministério Público Federal de 

fechar a pista principal do aeroporto por causa do risco de derrapagens em dias de 

                                                 
13

 Tais ranhuras são também conhecidas como grooving ou strips. A pista de Congonhas, que é curta, 
necessitava de uma reforma, pois a deficiência das ranhuras diminuía a eficiência dos freios 
mecânicos, que atuam sobre as rodas, pneus e solo. Alardeada constantemente como bastante  
escorregadia em dias de chuva por pilotos e pelo controle de tráfego aéreo, criou-se uma sensação 
de perigo iminente claramente identificável pelos diálogos gravados na cabine. Todavia, mesmo 
molhada e escorregadia, em condições normais uma aeronave (mesmo com um reverso em pane e o 
peso dentro dos parâmetros) conseguiria frear. Contudo, esta condição da pista praticamente anulava 
qualquer margem para erros. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aquaplanagem
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fokker_100
http://pt.wikipedia.org/wiki/Boeing_737
http://pt.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A9rio_P%C3%BAblico_Federal
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chuva, mas determinou a suspensão da operação dessas aeronaves para evitar 

acidentes. 

Consoante a decisão do juiz, o trânsito dos modelos Boeing 737-300, Boeing 

737-700 e Fokker-100 em Congonhas é arriscado porque eles utilizam mais de 80% 

da pista principal para pousar e decolar. O juiz solicitou ainda informações 

complementares sobre o funcionamento dos Boeing 737-400 e poderia também 

determinar o cancelamento de suas operações em Congonhas. 

Na prática, nenhuma aeronave deixou de operar em Congonhas em razão de 

uma liminar concedida, em 07 de fevereiro de 2007, por um desembargador do 

Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Mesmo depois do acidente do vôo TAM 

3054 onde medidas de modo que o aeroporto deixasse de ser hub e fosse usado 

apenas em viagens com destino ou origem de Porto Alegre, Brasília, Curitiba, Rio de 

Janeiro, Belo Horizonte e interior de São Paulo, não surtiram efeito com o tempo. A 

pressão da sociedade e das companhias aéreas fez com que a utilização do 

aeroporto voltasse aos níveis anteriores. 

 

1.2 – Tarifa aeroportuária brasileira 
 

Contrariando a idéia geral que muitas vezes é veiculada na mídia e até 

mesmo em livros de experientes pilotos e entusiastas da aviação, que 

freqüentemente tomam por base o grande montante arrecadado pela INFRAERO, 

inclusive com o polêmico adicional ATAERO14, o Brasil não possui das maiores 

tarifas aeroportuárias cobradas no mundo.   

As discussões acerca da modicidade das tarifas perdem qualquer razão de 

ser quando se procede à análise das tarifas cobradas pela Infraero em 

comparação com a média dos valores cobrados nos demais aeroportos 

mundiais. Afinal, as tarifas aeroportuárias brasileiras ou se situam na média 

(como no caso da tarifa de pouso internacional) ou muito abaixo da média 

(como ocorre com as tarifas de pouso doméstico, de auxílio à navegação 

aérea em rota e de auxílios rádio-visuais em terminal), não havendo como 

                                                 
14

 ATAERO - Adicional de Tarifa Aeroportuária. Recolhido com as demais tarifas aeroportuárias, para 
aplicação no aperfeiçoamento, reaparelhamento, reforma e expansão dos aeroportos e aeródromos 
brasileiros. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/7_de_fevereiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tribunal_Regional_Federal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Porto_Alegre
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bras%C3%ADlia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Curitiba
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Belo_Horizonte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Interior_de_S%C3%A3o_Paulo
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sustentar-se a tese de que estaria havendo uma “oneração excessiva” dos 

preços cobrados. (Coêlho; Santiago e Moreira, 2009, p.10) 

Dados da Infraero (apud Coêlho; Santiago e Moreira, 2009, p.10): 

 Tarifa de pouso internacional: o preço cobrado no Brasil situa-se 3,69% 

acima da média de 41 países; 

 Tarifa de pouso doméstico: o preço cobrado no Brasil situa-se 75,05% 

abaixo da média de 25 países; 

 Tarifa de auxílio à navegação aérea em rota: o preço cobrado no Brasil 

situa-se 24,40% abaixo da média de 23 países; 

 Tarifa de auxílio rádio-visual em área terminal de tráfego aéreo: o preço 

cobrado no Brasil situa-se 54,07% abaixo da média de 16 países. 

Segundo apresentação do Ministério da Defesa, de acordo com o TRL15, 

numa pesquisa realizada sobre tarifas aeroportuárias entre 50 aeroportos do mundo, 

o aeroporto de Guarulhos, a principal porta de entrada e saída do país, ficou na 37ª 

posição. Segundo esses dados, é mais barato que aeroportos como Nova York-JFK 

(-86,11%), Paris (-52,77%), Lisboa (-30,55%), Cidade do México (-80,55%) e 

Budapeste (-19,44%). Enquanto isso é mais caro que aeroportos como Dubai 

(+100,11%), Singapura (+38,46%), Hong Kong (+44%) e Madrid (+9%). Como dado 

adicional, de acordo com a classificação de aeroportos elaborada pela ACI16, 

Guarulhos é 62º maior aeroporto do mundo. 

Podemos comparar os custos de tarifas aeroportuárias dos principais 

aeroportos através de um ranking de posições, através de um índice que vai de zero 

(sem tarifação) a 100(mais caro), como mostra a Figura 1.  

                                                 
15

 TRL – Transportation Research Laboratory. Centro britânico de pesquisa, consultoria, testes e 
certificação na área de transportes.  
16

 ACI – Airports Council International. Associação internacional de aeroportos que representa seus 
interesses comuns e fomenta cooperação com variados parceiros dentro do setor aéreo. Sediada em 
Genebra, Suíça. 
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Figura 1 – Ranking de preços de tarifas aeroportuárias dos 50 principais aeroportos. Fonte: 

TRL. (apud. Ministério da Defesa 2007.) 

 

Levando em consideração as particularidades de cada aeroporto, convém 

ressaltar que muitos dos aeroportos com tarifas mais caras ou mais baratas que 

Guarulhos apresentam infra-estrutura muito superior, condizente com o valor 

cobrado aos usuários.  

Tomando esses dados como referência, conclui-se que, no caso do Brasil, a 

grande questão não é a arrecadação de fundos, mas basicamente como e se são 

investidos em manutenção e melhorias. 

 

1.3 - Controle de Tráfego Aéreo deficiente: 

No Brasil, optou-se nos anos 1970 por criar um sistema único para controlar 

tanto a aviação civil quanto a militar, ao contrário do que acontece em outros países. 

O controle de tráfego aéreo brasileiro civil e militar é de responsabilidade do 

Ministério da Aeronáutica e é controlado por um conjunto de quatro unidades de 

monitoramento que se integram para cobrir todo o território nacional. 
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 Subordinados ao Departamento de Controle do Espaço Aéreo - DECEA17, 

cada unidade regional do sistema leva o nome de CINDACTA18 - Centro Integrado 

de Defesa Aérea e Controle do Espaço Aéreo. Fazendo assim, parte do SISCEAB. 

São órgãos que por sua vez respondem diretamente ao comando da Aeronáutica. 

Em Brasília, fica o CINDACTA-1; em Curitiba, o CINDACTA-2; em Recife, o 

CINDACTA-3; e em Manaus, o CINDACTA-4, baseado na estrutura do SIVAM - 

Sistema de Vigilância da Amazônia. 

 A rede de controle de tráfego aéreo brasileira, apesar das negativas dos 

militares da Aeronáutica, é deficiente. Problemas que vão desde a falta de 

manutenção dos equipamentos até as recentes greves dos operadores - cujo 

contingente insuficiente19 é um dos mais mal remunerados do mundo – trabalham 

sob extremo estresse e são responsáveis por um número de aeronaves acima do 

limite previsto em regulamento. Os problemas continuam nas comunicações por 

rádio. O Brasil tem mais de cinqüenta freqüências de rádio para a comunicação 

entre os centros de controle em terra e os aviões. No CINDACTA-1, por exemplo, 

nenhuma das freqüências funciona com 100% de clareza o tempo inteiro. O trecho 

entre Brasília e Manaus possui "áreas de silêncio", em que as comunicações de voz 

ficam inoperantes por até quinze minutos. Além disso, os radares têm zonas cegas, 

conhecidas também como sombras. Mesmo na área do CINDACTA-4, que utiliza a 

rede do SIVAM, de custo estimado em 1,4 bilhão de dólares, há zonas na região 

amazônica em que os radares não conseguem detectar os aviões no céu.  

  

1.3.2 – O Escândalo do SIVAM 

 O Sistema de Vigilância da Amazônia ou SIVAM é um projeto 

elaborado pelas forças armadas do Brasil com a finalidade de monitorar o espaço 

                                                 
17

 O DECEA compete planejar, gerenciar e controlar as atividades relacionadas à segurança da 
navegação aérea, ao controle do espaço aéreo, às telecomunicações aeronáuticas e à tecnologia da 
informação. 
18

 O CINDACTA - Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo é cada uma das 
unidades que executam as atividades de controle do tráfego aéreo comercial e militar, vigilância do 
espaço aéreo e comando das ações de defesa aérea no Brasil. 
19

 Há 2.700 operadores de tráfego aéreo no Brasil, na maioria militares - seriam necessários mais 800 
para que o monitoramento dos aviões fosse feito de forma segura. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
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aéreo da Amazônia. Conta com uma parte civil, o Sistema de Proteção da 

Amazônia, ou SIPAM20. 

Este projeto foi concebido pelas das Forças Armadas que desejavam garantir 

sua presença na Amazônia, com a finalidade de exercer maior vigilância do 

crescente tráfego aéreo na região, combater o fluxo de pequenas aeronaves ligadas 

ao narcotráfico sul-americano que utilizam o Brasil como rota de distribuição de 

drogas e monitorar o meio-ambiente amazônico. Até mesmo os sucessivos boatos 

de internacionalização da Amazônia ajudaram a dar alma a idéia.  

Segundo LEITE (2002), no ano de 1994 foi anunciado uma concorrência 

internacional e 16 embaixadas brasileiras receberam portfólios. A escolha ficou entre 

o grupo francês Thomson (que já tinha montado o sistema CINDACTA) e a 

americana Raytheon (ligada a CIA – Central de Inteligência Americana).  

De acordo com o autor, apesar de várias empresas brasileiras fossem 

chamadas a apresentar propostas para participação em suas áreas de 

especialidade, essas empresas foram dispensadas, ―sem explicação‖. Foi 

encarregada da escolha uma empresa com experiência no campo, denominada 

Esca. Foi escolhida a empresa americana Raytheon, (através de espionagem 

industrial, intensa pressão diplomática e de escutas clandestinas até no gabinete da 

presidência da república) que se especializara em tecnologias de interesse militar e 

estaria em declínio após o fim da Guerra Fria, e cuja única experiência em 

monitoramento ambiental se relacionava com a aplicação do "agente laranja"21 nas 

florestas e povoados do Sudeste Asiático. Havia, até mesmo, sido processada 

recentemente pelo governo norte-americano por superfaturamento.  

Ainda segundo LEITE (2002), surpreendente foi o fato de que em uma série 

de documentos publicados entre 1993 e 1995, que a monitoração por satélites já 

seria mais vantajosa, segura e moderna, tornando obsoleto um sistema de proteção 

ao vôo baseado em radares. Ainda assim, a Raytheon não possuía qualquer 

experiência em monitoramento ambiental, sendo que no Brasil, desde 1970, várias 

                                                 
20

 SIPAM - Criado para integrar informações e gerar conhecimento atualizado para articulação, 
planejamento e coordenação de ações globais de governo na Amazônia Legal brasileira, visando à 
proteção, à inclusão social e ao desenvolvimento sustentável da região. 
21

 Agente laranja foi usado como desfolhante pelo exército norte-americano na Guerra do Vietnã. 
(1959-1975). Na época, era produzido e utilizado com um componente cancerígeno que deixou vários 
danos na população local e em soldados norte-americanos. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Amaz%C3%B4nia
http://pt.wikipedia.org/wiki/SIPAM
http://pt.wikipedia.org/wiki/Internacionaliza%C3%A7%C3%A3o_da_Amaz%C3%B4nia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Amaz%C3%B4nia_Legal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra_do_Vietn%C3%A3
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entidades, entre elas o INPE, a EMBRAPA e o IBAMA, já vinham realizando essa 

tarefa com grande eficácia. A Raytheon ainda adotou um software desenvolvido no 

INPE para operação do sistema de coleta de dados ambientais.  

Relata o autor que era ainda mais surpreendente era a opção tecnológica(do 

Brasil) relativa à vigilância aérea, que só é operacional quando o invasor já se 

encontra sobre o território nacional. Sem exceção, a partir dos anos de 1980, todos 

os países, inclusive os Estados Unidos, vinham adotando para defesa uma outra 

tecnologia denominada OTH (over the horizon), que permitia detectar objetos 

voadores a três ou quatro mil quilômetros da fronteira, portanto, com algum tempo 

para armar uma eventual defesa. 

Explica também, que esses novos sistemas, para cobrir um mesmo espaço, 

são muito menos dispendiosos do que um sistema convencional de radares. Foi 

afirmado de maneira pífia que o OTH é muito menos preciso do que um sistema de 

radares terrestres convencionais. Pois é mais vantajoso saber da direção de uma 

aeronave a milhares de quilômetros de distância de que a posição exata de uma 

aeronave já no seu espaço aéreo. 

 Além do sistema escolhido de proteção ao vôo e defesa do território nacional 

por tecnologias reconhecidamente obsoletas, com o monitoramento ambiental e o 

levantamento de recursos naturais já adequadamente feitos por entidades nacionais, 

a Esca, empresa brasileira que ―escolheu‖ a americana Raytheon, incluía em seus 

quadros ex-oficiais da FAB e pagava adicionais salariais para oficiais da ativa. 

Caracterizando uma associação no mínimo suspeita entre a empresa contratada e o 

órgão público contratante. Essa simbiose foi desfeita e a Esca fechada quando se 

constatou que a referida empresa fraudara pagamentos de impostos. 

 A escuta eletrônica no gabinete da presidência revelou um esquema de jogos 

de influência e suspeitas de que a prevaricação envolvia não apenas o chefe de 

gabinete, diplomata que afastado seria posteriormente recompensado com 

promoção em importante embaixada, certamente por ter evitado envolver seus 

superiores e outros políticos influentes da região Norte. Gravações mostravam o 

possível envolvimento de lobista bem conhecido e representante da Raytheon no 

Brasil e propinas a influente senador da região amazônica. Um incidente inesperado 

mostrou que "favores" eram estendidos por interessados diretos nos contratos do 
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SIVAM e por lobistas até ao Ministro da Aeronáutica da época22, que teve de se 

reformar.  

 

1.3.3 A tragédia do vôo GOL 1907 

 Em 29 de setembro de 2006 um Boeing 737-800 da companhia brasileira Gol 

Transportes Aéreos, prefixo PR-GTD, com 154 pessoas a bordo, desapareceu dos 

radares aéreos às 16h48min enquanto cumpria a etapa de Manaus a Brasília do vôo 

1907. 

 Os destroços do avião foram encontrados no dia seguinte, 30 de setembro, 

em uma área densa de floresta amazônica na Serra do Cachimbo, a duzentos 

quilômetros de Peixoto de Azevedo, na região norte do estado de Mato Grosso.  

 A queda foi decorrente do choque da aeronave com um jato executivo 

Embraer Legacy 600, prefixo N600XL, que fazia a etapa Brasília-Manaus de seu vôo 

de entrega a um cliente norte-americano, a empresa de táxi aéreo 

ExcelAire Services Inc. O Legacy conseguiu fazer um pouso de emergência no 

Campo de Provas Brigadeiro Velloso, uma base da Força Aérea Brasileira na Serra 

do Cachimbo, centro-sul do Pará. 

 Controladores de vôo ficaram sob investigação foram temporariamente 

licenciados após o acidente. A redução do número de profissionais e um maior rigor 

no cumprimento das normas de segurança aérea geraram grandes atrasos nas 

decolagens em todos os aeroportos brasileiros, atingindo, em especial, a grande 

movimentação de passageiros no feriado de Finados, em 02 de novembro de 2006, 

e no feriado da Proclamação da República, no dia 15 do mesmo mês.  

 Apesar de negada pela Aeronáutica, diversos órgãos da imprensa brasileira 

noticiaram que os atrasos foram causados por uma operação-padrão executada 

pelos controladores de vôo de Brasília, como forma de protesto contra as condições 

de trabalho, especialmente falta de pessoal e ocasionando sobrecarga operacional.  

 No dia 19 de novembro de 2006 e no dia seguinte, novos problemas 

aconteceram, desta vez atribuídos ao rompimento de um cabo de fibra óptica do 
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 Brigadeiro Mauro Gandra. 
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CINDACTA 2, em Curitiba, ocasionado por uma forte tempestade. No dia 05 de 

dezembro de 2006, aconteceram mais atrasos e cancelamentos de vôos, que 

segundo as autoridades, foi causado por uma pane nos sistemas de comunicação 

do CINDACTA 1, em Brasília. 

   

1.3.4 - Papel dos controladores de vôo  

 O choque entre o jato Legacy e um Boeing da Gol, em setembro de 2006, que 

provocou a morte de 154 pessoas, e as imensas filas e atrasos de vôos que se 

seguiram nos aeroportos brasileiros trouxeram à tona detalhes de uma profissão 

muito pouco conhecida dos brasileiros: a de controlador de tráfego aéreo. 

 Apontados pela mídia de que o acidente acima mencionado foi motivado por 

negligência de controladores presentes no momento e sofrendo forte pressão de 

oficiais superiores, os trabalhadores do setor iniciaram no fim de 2006 um 

movimento por melhores salários e passaram a denunciar suas precárias condições 

de trabalho. No final de 2006, os controladores não precisaram fazer greve de fato. 

Apenas seguiram os regulamentos de segurança, ajustando o número de aeronaves 

sob responsabilidade de cada um ao limite regulamentar, para que o caos se 

estabelecesse nos aeroportos.  

 A eles, são atribuídas as mais diversas pressões e acusações de oficiais 

superiores e da mídia. Responsabilizados por paralisações do tráfego aéreo em 

virtude de fenômenos naturais como chuvas e nevoeiros. Quando tentam expor as 

verdadeiras situações do tráfego aéreo nos livros de ocorrências dos órgãos 

operacionais, sofrem duras perseguições da chefia militar. São acusados de 

insubordinados e sindicalistas ao executarem uma operação de segurança que 

consta em normas internacionais de aviação civil. Além disso, têm sua dispensa 

médica ou férias interrompidas pela convocação de oficiais superiores a fim de suprir 

a falta de operadores. 

 Uma das reivindicações dos controladores de tráfego aéreo é justamente a 

desmilitarização de sua função, colocada em debate pelo ministro da Defesa da 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Curitiba
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tempestade
http://pt.wikipedia.org/wiki/5_de_dezembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/5_de_dezembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/2006
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bras%C3%ADlia
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época Waldir Pires23 após o início da crise. Fora das mãos da Aeronáutica, o 

controle deixaria de ser a caixa de segredos que é hoje. Alegando questões de 

segurança nacional, os militares relutam em prestar contas sobre um serviço que 

influi na vida de milhões de brasileiros. Sob comando da Aeronáutica, também não 

existe transparência sobre o destino das taxas cobradas das companhias aéreas 

pelo serviço de controle de tráfego. Taxas que, em última análise, influem nos 

preços das passagens24. Como militares, eles estão sujeitos às leis e à rotina do 

quartel. Não podem questionar ou contrariar ordens superiores, sob risco de 

punição.  

 Entretanto, a retirada o controle aéreo das mãos da Aeronáutica não é bem 

visto entre comandantes militares e especialistas. Segundo eles, a troca de comando 

pode ser perigosa, pois facilitaria a ocorrência de greve, direito assegurado pela 

Constituição.  

 No ano de 1981, nos Estados Unidos, país onde o controle do espaço aéreo 

de civil e militar é separado, ocorreu uma greve de controladores de vôo civis, 

considerada ilegal pelo governo. O presidente daquele país na época, Ronald 

Reagan25, deu ultimato aos controladores que retornassem ao serviço. Como não foi 

atendido, demitiu os 11 mil grevistas, num total de 13 mil trabalhadores, sem chance 

de readmissão. Com isso, o tráfego aéreo norte-americano ficou nas mãos dos 

militares até que novos controladores fossem contratados. 

                                                 
23

 Ministro da Defesa do Brasil em 2006 e 2007. Em sua gestão, ocorreram os acidentes com o vôo 
Gol 1907, em setembro de 2006, e com o vôo TAM 3054, em julho de 2007. 
24

 Como mostrado no item anterior, está incluída na taxa de embarque do passageiro as tarifas de 
auxílio à navegação aérea em rota e de auxílio rádio-visual em área terminal de tráfego aéreo. 
25

 Presidente dos Estados Unidos da América entre 1981 e 1989. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Voo_Gol_1907
http://pt.wikipedia.org/wiki/Voo_Gol_1907
http://pt.wikipedia.org/wiki/Voo_TAM_3054
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2 - Efeitos do setor aéreo na sociedade brasileira. 

 

2.1 - Economia   

    De acordo com os últimos dados revisados disponíveis26, dos 81 setores 

que compõem a economia brasileira, o setor aéreo é composto por três deles: 

transporte aéreo de passageiros, transporte aéreo de carga e serviços auxiliares do 

transporte aéreo.    

Classificado como um setor de fornecimento de serviços finais de transporte, 

ou seja, do valor bruto de sua produção total (R$27,9 bilhões) a maior parte atende a 

uma demanda final de serviço de transporte (R$20,7 bilhões), ao invés de uma 

demanda intermediária do serviço usado como insumo no processo produtivo dos 

demais setores (R$7,2 bilhões). O setor é grande demandador de insumos, 

principalmente da extrativa mineral, minerais não metálicos, siderurgia e comércio. 

Logo, é de importância para o conjunto dos processos produtivos e na geração de 

demanda para os demais setores da economia.  

 Segundo Adyr (1990, apud Gonçalves, 2009). A infra-estrutura aeroportuária 

é personagem importante dentro de um país, possuindo utilidade política e 

econômica.  

 Politicamente, está ligada ao plano estratégico de desenvolvimento 

perseguido por uma nação, pois na alocação dos recursos necessários irão 

privilegiar cidades ou regiões que se beneficiarão pelo potencial da infra-estrutura e 

pode servir de instrumento de integração nacional.  

 Economicamente é responsável pelo efeito multiplicador que um aeroporto 

pode exercer na vida de uma comunidade, pois a presença de um terminal 

aeroportuário é geralmente acompanhada pela melhoria da infra-estrutura urbana, 

ampliação dos serviços, aumento na arrecadação de impostos e geração de renda. 

Os efeitos podem ser diretos, advindas da própria atividade econômica do aeroporto 

e das empresas que nele exercem suas atividades. Podem ser indiretos, quando 

representa os ganhos advindos do fluxo econômico propiciados pelos viajantes. 

                                                 
26

 Dados IBGE 2006. 
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Pode-se considerar ainda os efeitos induzidos, que são os ganhos recebidos pelo 

efeito multiplicador na economia local dos impactos diretos e indiretos. Ainda 

segundo o autor:  

O desenvolvimento da aviação civil não representa um fim em si mesmo, 
mas um meio de alcançar os grandes objetivos do desenvolvimento global 
da sociedade em sua concepção mais abrangente. A aviação civil 
desempenha um papel catalisador: ela abre novos mercados aos 
produtores, facilita a divulgação de novas tecnologias, propicia o acesso aos 
serviços essenciais à comunidade e dá suporte à assistência social. (Adyr, 
1990, apud Gonçalves, 2009, p.3) 

Apesar do setor não pagar muitos impostos diretos quando comparado com a 

economia brasileira como um todo, ou relativamente aos demais. Então, a 

importância do setor aéreo para a economia como um todo é quanto aos efeitos 

indiretos, ou seja, os efeitos que causa em outros setores pelo fato de demandar 

insumos dos mesmos e, assim, ao aumentar sua produção, para responder a um 

aumento de demanda, gera muita renda nos setores cuja produção precisa 

aumentar para atendê-lo. Assim, o setor aéreo é responsável por 0,33% do PIB 

nacional. Adicionando impostos e deduzindo subsídios, o PIB a preços básicos 

corresponde a 0,34% do PIB brasileiro 27.  

Porém, a participação do consumo de transporte aéreo como proporção do 

consumo total do país, ou seja, sua participação para a economia é bastante maior 

do que a participação no PIB. Trata-se dos impostos indiretos que contribuem com 

fatia maior do total de impostos indiretos brasileiros do que o setor aéreo contribui 

para o PIB brasileiro, indicando que o setor paga proporcionalmente mais impostos 

indiretos do que a média dos setores econômicos. Em 2006, chegou a 0,62% do 

PIB.28 

As agências de viagem são o setor que mais depende de transportes aéreos 

para produzir. Enquanto o setor químico e o de serviços prestados a empresas são 

os que mais sentem com aumentos ou diminuição da produção do setor, que 

demanda muito deles como insumos.  

A demanda por serviços aéreos é muito sensível a mudanças de renda, em 

particular da renda dos mais ricos. Com isso, problemas de crise econômica e de 

                                                 
27

 Fonte: UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA. Centro de Excelência em Turismo – CET  
28

 Fonte: SNEA 
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opinião pública em relação à infra-estrutura e acidentes prejudicam o setor pelo lado 

da demanda do seu serviço final.  

O fato de que as empresas não comprarem equipamentos, mas sim adquirir 

as aeronaves por leasing29 torna a participação do trabalho maior do que a do capital 

no transporte aéreo. Isso porque antes de qualquer coisa, é um setor gerador de 

demanda final e de menor produtor de valor adicionado.  

No transporte aéreo a participação das remunerações do trabalho, incluindo 

os trabalhadores por conta própria, é de R$ 4,77 bilhões (excluídas as contribuições 

sociais) contra uma remuneração do capital (empregadores + capital) de R$ 1,3 

bilhão. Assim, o setor é intensivo em trabalho, uma vez que o peso deste nas 

remunerações é de 79%, contra 21% do capital. 

O setor também se destaca por ser um grande empregador de mão-de-obra 

qualificada, isso devido à complexidade de operacionalização de equipamentos e 

serviços gerais. 

Apesar do cenário difícil, uma situação atípica se revela no mercado. 

Segundo informações do Ministério do Turismo30, no ano de 2006, o faturamento da 

aviação comercial cresceu em média, 42,4% em relação a 2005. Uma das respostas 

para o paradoxo pode ser encontrada na expansão do turismo no Brasil, em especial 

do turismo de lazer doméstico. 

Podemos afirmar com base nos dados acima, que as companhias aéreas 

também têm culpa pela crise aérea. Apesar de lidarem com a má infra-estrutura 

aeroportuária do país, todas têm grande lucro e no ano de 2009, as duas principais 

companhias aéreas brasileiras, TAM e GOL ficam em primeiro lugar em lucratividade 

nas Américas como mostra a tabela 1: 

                                                 
29

 O leasing é um contrato denominado na legislação brasileira como ―arrendamento mercantil‖. As 
partes desse contrato são denominadas ―arrendador‖ e ―arrendatário‖, conforme sejam, de um lado, 
um banco ou sociedade de arrendamento mercantil e, de outro, o cliente. O objeto do contrato é a 
aquisição, por parte do arrendador, de bem escolhido pelo arrendatário para sua utilização. O 
arrendador é, portanto, o proprietário do bem, sendo que a posse e o usufruto, durante a vigência do 
contrato, são do arrendatário. O contrato de arrendamento mercantil pode prever ou não a opção de 
compra, pelo arrendatário, do bem de propriedade do arrendador. Fonte: Site do Banco Central do 
Brasil. < http://www.bcb.gov.br/pre/bc_atende/port/leasing.asp>.  
30

 Pesquisa Anual de Conjuntura Econômica do Turismo – 2006  

http://www.bcb.gov.br/pre/bc_atende/port/leasing.asp
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Companhias aéreas mais lucrativas das Américas 

 

Empresa Valor em US$ 

TAM (Brasil) 771 milhões 

GOL (Brasil) 493 milhões 

LAN (Chile) 231,4 milhões 

Southwest Airlines (EUA) 99 milhões 

Skywest (EUA) 83,6 milhões 

Tabela 1: Ranking das cinco empresas mais lucrativas das Américas. Fonte: Economatica
31

. 

 Os lucros adquiridos não correspondem totalmente ao serviço prestado ao 

passageiro, porque junto dos órgãos que administram o tráfego aéreo, elas falham 

ao não garantir nem mesmo o mais elementar dos direitos dos passageiros: ser 

informado sobre os problemas e ter alguma previsão sobre os atrasos. Além disso, 

alteram horários e configurações de vôo (escalas e conexões) visando lucratividade, 

que resultam serem prejudiciais aos clientes e jogando depois a culpa em problemas 

de radar ou meteorologia e desrespeitam novamente seus consumidores ao 

insistirem em vender mais passagens do que seus aviões podem comportar. 

Por último, mas não menos importante, deve-se registrar que a situação do 

setor aéreo interessa diretamente a classe média brasileira, da qual provém a maior 

parte dos passageiros. Cerca de 70% dos passageiros da aviação comercial 

brasileira viajam a trabalho. Além disso, num país das dimensões do Brasil e com 

estradas péssimas condições, o transporte de mercadorias por avião é vital para o 

bom funcionamento da economia.  
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 Empresa de consultoria na área de bolsas de valores. 
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2.2 - Meio-ambiente 

 Como toda área urbana ou industrial onde transitam grandes volumes de 

pessoas e cargas diariamente, os aeroportos são um enorme centro produtor de 

várias formas de poluição:  

A grandiosidade de muitos Terminais Aeroportuários que se constituem 

praticamente em cidades, por onde passam e trabalham milhares de 

pessoas, são mobiliários impactantes dentro das comunidades a que se 

inserem, aliado às externalidades ambientais causadas pela emissão de 

gases poluentes das aeronaves e a poluição sonora. A busca por práticas 

sustentáveis que contribuam para uma economia menos agressivas ao meio 

ambiente chama a aviação civil para dentro desta discussão. (Gonçalves, 

2009, p.2) 

Existe uma crescente preocupação pública com relação à proteção do meio 

ambiente contra o impacto do transporte aéreo nos últimos anos, com discussões 

sobre a necessidade de utilização de medidas eficazes para minimizar esses 

impactos. Uma vez que a poluição pode ser gerada em um aeroporto, bem como na 

área em seu redor, os controles ambientais devem ser aplicados no aeroporto e seu 

entorno. 

No Brasil, a maioria das reclamações contra aeroportos é do ruído provocado 

pelas aeronaves (principalmente Congonhas e Brasília). Sendo que muitos outros 

aeroportos brasileiros ainda não estão totalmente adequados às normas ambientais 

e outros com suas obras de ampliação embargadas pela justiça. (ex. Viracopos). 

Para amenizar os impactos locais e globais, é importante controlar as 

emissões prejudiciais. Isto inclui a gestão de materiais perigosos e resíduos sólidos, 

pois os aeroportos podem transformar-se em significativa fonte de lixo e resíduos 

perigosos provenientes de tintas, óleos lubrificantes, sedimentos, solventes e 

produtos químicos tóxicos manuseados nos aeroportos. 

Pelo fato de poder ter efeito sobre a saúde humana e sobre a ecologia da 

área adjacente, torna-se imperativo manter outros controles, tais como diretrizes de 

qualidade do ar e da água, limites de ruído de motores de aeronaves, plano de 

gestão de resíduos, planos ambientais emergenciais e planos para gestão 

ambiental. 
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Os aeroportos podem operar com impacto ambiental limitado ao incorporarem 

planos e procedimentos de gestão ambiental com o planejamento do uso do solo. 

No passado, a gestão ambiental concentrou-se na redução ou controle da poluição 

ao encontrarem formas de destinação dos resíduos após terem sido produzidos. 

Mais recentemente, as organizações têm se voltado para a prevenção da poluição, 

que está concentrada na redução ou eliminação da necessidade do controle da 

poluição. 

Na Cúpula de Aviação e Meio Ambiente, reunião internacional realizada em 

Genebra em abril de 2010, as grandes empresas da aviação mundial – entre elas 

Embraer, Boeing, Bombardier e Airbus - assinaram o Aviation Industry Commitment 

to Action on Climate Change32, no qual se comprometeram a acelerar os 

investimentos em tecnologias e materiais que diminuam o impacto da atividade no 

meio ambiente. 

 

2.3 - Opinião pública 

O país vem acompanhando desde o ano de 2003 com a falência da Varig, 

principal companhia aérea brasileira, com a conseqüente desativação de suas linhas 

domésticas e internacionais não absorvidas totalmente pelo mercado. Devagar, mas 

constante, a crise no setor foi tomando proporções e resultou em caos com dois 

grandes acidentes33.  

Cenas de aeroportos lotados, filas intermináveis e passageiros dormindo 

amontoados em saguões de embarque são atualmente comuns no imaginário dos 

brasileiros. Em outubro de 2006 os problemas estruturais do sistema aeroportuário 

no Brasil vieram à tona e começaram a ser debatidos. A partir disso, os jornais vêm 

retratando quase que diariamente a chamada crise do setor aéreo. 

A imprensa tem feito extensa cobertura nas sucessivas crises no setor. 

Porém, vem desenvolvendo um papel que não condiz com aquele que seria de fato 

o seu dever perante a sociedade, muitas vezes esta publica informações tortuosas e 

                                                 
32

 Comprometimento da Indústria Aérea para Agir Contra a Mudança Climática. Tradução livre do 
autor. 
33

 Acidente GOL 1907 e TAM 3055.  
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sensacionalismos baratos, destaques medíocres com opiniões equivocadas e 

tendenciosas que muitas vezes são emitidas por indivíduos sem o mínimo 

conhecimento da área. Ocorre uma verdadeira cadeia de comunicações jornalísticas 

sem limites éticos e distorcidas mostras dos fatos ocorridos. 

A mesma imprensa não foi diferente diante dos acidentes que atravessaram a 

atual crise aérea por qual atravessa o país. Vendendo a notícia como mercadoria, a 

imprensa revela seu caráter mercadológico, com base nos ditames das grandes 

corporações financeiras, em contraponto com aquele que deveria ser o papel: 

respeitar a democracia, expandindo a informação sem censura, rezando pela 

veracidade dos fatos e dar voz aos vários lados da notícia.  

 

2.4 - Segurança nacional 
 

 A Segurança Nacional no Brasil é atribuição das Forças Armadas. No escopo 

de que envolve Segurança Nacional, vinculamos tudo aquilo que faz parte de áreas 

sensíveis de uma nação. Tais como energia nuclear, telecomunicações, produção e 

distribuição de energia elétrica, fronteiras, marinha de guerra, marinha mercantil, 

aviação militar, aviação civil, entre outras. Possivelmente as Forças Armadas sejam 

a melhor opção, senão a única, para controlar e operar determinadas atividades, 

mas talvez não outras. 

O controle de Aviação Civil, por exemplo, ao contrário da Aviação Militar, em 

muitos países está sob a responsabilidade de seus respectivos "Ministérios dos 

Transportes". No Brasil, é responsabilidade da pasta do Ministério da Defesa, mais 

especificamente do Comando da Aeronáutica34. Aviação Civil no Brasil é 

considerado um tema de Segurança Nacional. Porém não é tratado com a devida 

seriedade que um tema desta relevância exige.  

O transporte aéreo no Brasil é uma concessão pública35, explorada por 

empresas privadas civis. Entretanto, absolutamente todas as atividades que 

                                                 
34

 Antigo Ministério da Aeronáutica 
35

 Concessão de serviço público é a transferência da execução de serviço a pessoa jurídica que 
demonstre ter capacidade para tal, que o fará por sua conta e risco e por prazo determinado 
mediante contrato. A titularidade do serviço não é transferida, mas simplesmente a execução. 
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permitem o funcionamento da aviação civil brasileira, estão sob controle militar, 

direta ou indiretamente: 

 O Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA) é militar. 

 Os Serviços Regionais de Proteção ao Vôo (SRPV) são militares. 

 O Centro de Gerenciamento da Navegação Aérea (CGNA) é militar. 

 O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) 

é militar. 

 O representante do Brasil no Conselho da Organização de Aviação Civil 

Internacional (OACI), é militar36. 

 A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), do 2º escalão em diante, é 

composta por indivíduos realocados do extinto Departamento de Aviação Civil 

(DAC), ou seja, por militares da ativa e por militares da reserva (ou 

reformados). 

 A Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (INFRAERO) também 

conta com militares em sua folha de pagamento. 

O problema não está apenas no fato de toda esta estrutura que controla, 

protege, gerencia, investiga, previne, representa internacionalmente, regula e 

fiscaliza a aviação civil estar sob controle militar. O principal problema desta 

estrutura está no fato de absolutamente todos os organismos citados acima estarem 

diretamente vinculados, mesmo que não explicitamente (como no caso da ANAC), à 

uma mesma estrutura que sofre o risco de colapsar no caso da menor quebra 

hierárquica. Entra em crise interna depois de qualquer pequeno comentário 

divulgado na imprensa. 

O excesso de controle por parte de uma única organização formada por 

indivíduos que, por lei e princípios, que têm de obedecer a uma cadeia de comando, 

merece reflexão.  

Não se pode muitas vezes obter lisura e clareza de informações entregues 

por esses entes militares em possíveis investigações ou auditorias civis devido à  
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  Coronel Carlos Alberto Cirilo 
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prerrogativas previstas em lei, mas que na verdade são utilizadas como escudo para 

eventuais erros ou negligências de tais entes.  

Podemos exemplificar a afirmação acima citando o caso da investigação do 

acidente do vôo GOL 1907, onde apesar dos requerimentos da Polícia Federal, a 

FAB reteu durante muito tempo a caixa-preta e impediu os controladores de vôo 

presentes na hora do acidente de prestarem depoimento aos investigadores. A FAB 

se baseou em uma legislação internacional para alegar que o material seria 

entregue somente após a conclusão de sua própria apuração, enquanto os 

controladores foram licenciados por um psiquiatra da própria FAB sob o pretexto de 

estresse pós-traumático e que logo eles não poderiam depor37. 

 

                                                 
37

 Como militares, eles somente podem ser investigados pela Justiça Militar. 
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3 – Possíveis soluções para o setor aéreo brasileiro. 
 

 3.1 - Remodelação do Sistema de Aviação Civil e o papel da ANAC 

 

 Analisando a administração do setor aéreo brasileiro no que dá forma para o 

sistema brasileiro de aviação civil, encontramos uma rede de entidades civis e 

militares interligadas entre si, onde não são definidas com muita clareza as 

atribuições de cada uma. Existe certa confusão de responsabilidades de quem 

regula, fiscaliza e executa as operações de infra-estrutura de navegação aérea e 

infra-estrutura aeroportuária. 

Destacando o papel da ANAC, que mesmo ainda tendo em seu quadro 

contingente militar herdado de seu antecessor38, ser a parte civil do Estado na 

formação do sistema brasileiro de aviação civil e concebendo que esta agência é 

reflexo de políticas colocadas em prática no Brasil nos anos 1990, exige maior 

atenção ao que compete as delegações deste órgão, até por que é falar no interesse 

público pela garantia estatal de um sistema seguro e com qualidade dos serviços.  

Uma das propostas da criação desta agência reguladora foi a intenção de 

implantar a desmilitarização do setor aéreo em seu máximo possível, não atingindo a 

premissa maior de defesa do espaço aéreo brasileiro, o que continua sendo 

responsabilidade da Força Aérea Brasileira.  

A ANAC operacionaliza e disciplina a aviação civil quanto ao funcionamento 

do mercado de prestação de serviços de aviação comercial entre outras 

modalidades congêneres. Separando o que é responsabilidade de natureza militar e 

o que é responsabilidade de natureza civil, a regulamentação deveria basear-se 

sobre o que compete a defesa do estado e que abrange a sociedade civil. 

Desvincular o máximo possível que a constituição federal permitir o poder decisório 

aos ditames, diretrizes, intenções e aquelas de natureza militar. 

           Ainda que a ANAC tivesse desempenho pouco satisfatório nos primeiros 

cinco anos de sua criação, pode levar em consideração que a esta agência recai 

certa inexperiência com o exercício de regulação em um setor onde esta função 
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cabia aos militares. A ANAC deve ser fortalecida, acelerando o processo de 

desmilitarização e incorporando a participação da sociedade civil. 

  Existem diversos problemas, especialmente na definição de um sólido marco 

regulatório para o setor que discipline e dinamize as atribuições de cada instituição 

componente. O fato de termos atualmente aeroportos incompatíveis com regras de 

segurança do vôo ou um sistema de controle obsoleto é mais culpa da estrutura do 

sistema e da capacidade de cada órgão em cumprir com suas obrigações. Somente 

vontade política em sanar estas questões e promover reformas, que se alcançará 

um nível ideal de oferta de serviço aéreo, com pessoal qualificado e com canais de 

controle social. Portanto, se faz necessário reorganizar as engrenagens do sistema 

demarcando de forma clara e coesa as competências e responsabilidades. 

 Maior flexibilidade ao processo decisório na ANAC e especificação de tarefas 

aos órgãos responsáveis ajudaria a organizar a resolução dos problemas estruturais 

do setor aéreo. Seu posicionamento logístico no processo decisório deve estar entre 

o interesse estratégico da nação e a transição do interesse público ao trato 

administrativo. Há que fortalecer os canais de interlocução com a sociedade civil, 

criando mecanismos sólidos de controle social. Apesar da recente experiência de 

regulação de natureza civil ao setor e gigantesca crise aérea, devemos valorizar a 

ANAC no sentido de busca a oferta de serviços aeroviários de excelência, e 

principalmente com segurança e responsabilidade para com a vida do cidadão 

comum e do usuário. 

 

3.2 - Alternativas de acesso a aeroportos 
 

A maioria dos aeroportos das metrópoles brasileiras não possui nenhuma 

integração com outros meios de transporte, exceto ligações por ônibus e táxis, 

exatamente as mais ineficientes. Mesmo as ligações por ônibus são, em geral, feitas 

de maneira pouco integrada e convidativa aos passageiros. Isso dificulta a 

realização das viagens, por inconveniência e custo. No caso de centros urbanos 

maiores, que dispõem de mais de um aeroporto, tal característica dificulta a 

integração de viagens entre dois aeroportos, visto que é difícil deslocar-se de um 

aeroporto a outro.  
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Em meio à crise aérea por qual atravessa o setor, o foco é direcionado para a 

infra-estrutura dos aeroportos: construção de novas pistas, novos terminais, novos 

aeroportos. Entretanto, é de extrema importância a questão da integração dos 

diversos meios de transporte e os aeroportos. Situado a 38 km da capital mineira, o 

aeroporto de Confins, só esteve apto a receber a grande parte da demanda saturada 

do aeroporto da Pampulha após a construção de uma nova rodovia, a linha verde39. 

Como um dos motivos da saturação do aeroporto de Congonhas, a falta de opções 

para deslocamento do aeroporto de Guarulhos para o centro de São Paulo é 

apontada.  

O deslocamento para aeroportos como o de Guarulhos e Congonhas, 

atualmente, em horários de pico, é uma tarefa praticamente impossível, que pode 

inclusive inviabilizar algumas viagens mais curtas - pois o tempo de deslocamento 

mais o tempo de embarque podem ultrapassar 3 horas. Desta forma, exige-se 

deslocamentos através de trem integrado aos aeroportos. Portanto, é incompleto 

pensar em ampliação de aeroportos sem pensar na integração coordenada com 

outros meios de transporte. 

 

3.3 - Revisão da malha aeroviária 
 

 A remodelação da malha aeroviária brasileira é vista como uma das soluções 

para o setor aéreo. Esta revisão pode ter várias formas, envolvendo a simples 

realocação de conexões entre grandes aeroportos até a construção de novos 

aeroportos ou a ampliação significativa de pequenos aeroportos. Já é fato que não é 

mais conveniente manter a malha aeroportuária localizada somente nos aeroportos 

das grandes regiões metropolitanas. 

 Os aeroportos de São Paulo e Brasília recebem de 20 a 30% das decolagens 

e pousos de todo país. Isso faz com que os aeroportos dessas cidades tenham 

maior dificuldade na organização de seus vôos, os quais ficam mais suscetíveis a 

atrasos. Esses atrasos comprometem a malha inteira, visto que, como apontado 
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 O Projeto Linha Verde, lançado em 24 de maio de 2005 pelo governo do estado de Minas Gerais, 
é um conjunto de obras viárias em Belo Horizonte e região metropolitana. O empreendimento inclui 
intervenções nas avenidas Andradas, Contorno e Cristiano Machado e na Rodovia MG-010. Uma via 
de trânsito rápido, com 35,4 km de extensão, irá ligar o centro de BH ao Aeroporto Internacional 
Tancredo Neves, na cidade de Confins. 
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acima, as companhias aéreas montam a maioria de suas rotas com escalas nesses 

aeroportos. Logo, identifica-se que o problema da malha aeroviária alude 

diretamente com o problema estrutural dos aeroportos que não comportam o 

excessivo número de vôos destinados a eles. 

            As companhias aéreas optam por essas rotas, pois para elas é mais lucrativo 

manter um avião com o maior tempo de vôo possível e, conseqüentemente, fazendo 

maior número de escalas, do que manter vôos diretos e sem escala, que possuem 

menos passageiros, prejudicando o consumidor, já que aqueles que desejam fazer 

viagens mais rápidas ficam muitas vezes suscetíveis a escalas desnecessárias. 

Tomando como exemplo os vôos do Acre até o Pará, que fazem paradas em 

Brasília, ou alguns vôos de Brasília até o Rio que param em São Paulo. As 

companhias alegam que o custo de uma reorganização de sua estrutura de vôos 

seria muito alto. Essa posição possui algum apoio da ANAC, que se mostra muito 

suscetível às pressões das empresas de aviação. 

 Criou-se um antagonismo entre duas posições. A decisão das empresas de 

aviação, apoiada na inação da ANAC, possuidora da prerrogativa de reorganizar a 

malha aeroviária através dos HOTRANS40, é de manter os vôos repletos de escalas, 

sobrecarregando os aeroportos de São Paulo e Brasília. A posição contrária se faz 

pela Infraero, a Aeronáutica e grande parte da opinião pública, que acredita que há 

uma necessidade de se descentralizar os vôos e aumentar a regionalização dos 

mesmos na nossa malha. 

            Cabe ressaltar que a necessidade de reformulação da estrutura de 

decolagens e pousos em nosso país está diretamente relacionada com uma melhora 

da infra-estrutura aeroportuária. Mesmo que se consiga que as companhias de 

aviação mudem parte de seus vôos para aeroportos de menor porte e disponibilizem 

um maior número de viagens diretas, é inegável a necessidade de melhora da 

estrutura de aeroportos do país. As cidades de São Paulo e Brasília continuarão 

demandando um maior número de vôos, dada sua condição de mais importantes 

centros econômicos e políticos do Brasil; sendo assim, projetos de melhora de seus 

aeroportos ou de construção de novos não podem e não devem ser descartados.  
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3.4 - Organização do controle e segurança de vôo 
 

 A estrutura de controle e segurança de vôo adotada no Brasil combina 

controladores de vôo civis e militares, todos sob as ordens do Comando da 

Aeronáutica. O controle aéreo militar, voltado para a segurança do espaço aéreo 

nacional, é realizado conjuntamente com o controle aéreo civil, destinado a garantir 

a segurança dos vôos da aviação civil. Controladores civis e militares trabalham 

juntos, e as duas categorias apresentam descontentamento e reivindicações. Por 

sua posição estratégica, têm alto poder de pressão, sendo capazes de, com greves 

e operações-padrão, ainda que justas, disseminam o caos pela malha aeroviária. 

 O sistema brasileiro para o controle de vôos comerciais conta com mais 

militares do que civis, o que é considerado algo "pouco flexível" por muitos 

especialistas. Hoje no país, trabalham como controladores cerca 2.188 militares e 

575 civis. Porém, a militarização do sistema não é a causa única dos problemas 

enfrentados no país. As diversas panes nos sistemas de controle de vôo, mais 

precisamente, nos Centros Integrados de Defesa Aérea e Controle de Tráfego 

Aéreo, os CINDACTA, são reflexos de que o país precisa de uma reestruturação não 

só organizacional, mas também tecnológica. 

Segundo o presidente da Associação Brasileira de Controladores de Tráfego 

Aéreo, 1º sargento Wellington Andrade Rodrigues, em depoimento à CPI da Crise 

Aérea, situações como duplicações de pistas, falhas de freqüência, quedas do 

sistema e falhas de visualização são constantes e induzem o controlador ao erro. De 

acordo com ele, o choque entre o jato Legacy e o avião da empresa aérea GOL em 

outubro de 2006 apresentou essa situação, pois o plano de vôo apresentado pelo 

software não foi o mesmo autorizado pelo controlador. 

 Neste sentido, podemos ainda destacar a existência das chamadas ―zonas 

cegas‖, que, no entanto, são negadas pela aeronáutica; bem como, as condições 

precárias de trabalho dos controladores que operam um setor com diversas 

aeronaves.  Diante de todos estes problemas, torna-se bastante preocupante a 

segurança dos vôos comerciais no país, dado o crescimento do tráfego aéreo. 
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As ações necessárias para solucionar tais problemas devem transcorrer por 

uma profunda modernização dos equipamentos dos CINDACTAS (computadores, 

radares, sistema elétrico) e por ações de fiscalização efetiva.  

Contudo, é indispensável dizer que nossa proposta só se tornaria válida se 

alcançar um de seus objetivos principais: a melhoria nas condições de trabalho dos 

controladores. A diminuição da quantidade de vôos sob controle, muita acima das 

normas internacionais e o aumento salarial (um controlador dos EUA, por exemplo, 

ganha em média U$10 mil por mês, enquanto um brasileiro, com as mesmas 

atribuições recebe R$2 mil, para militares, e R$ 3.200, para civis) são as maiores 

reivindicações.  

Se estas políticas forem aplicadas corretamente, não importa os 

controladores serem militares ou civis, o que importa de fato é a garantia da 

segurança dos vôos. 

 

3.5 – Responsabilização das empresas aéreas 
 

No panorama da crise aérea brasileira, boa parte da imprensa e as próprias 

companhias aéreas atribuem todas as responsabilidades aos organismos 

governamentais pelos problemas existentes. Entretanto, a oferta de serviços pelas 

empresas aéreas registra uma série de problemas. Fatia considerável dos atrasos 

registrados deve-se a falhas operacionais das companhias. Os mecanismos de 

responsabilização das companhias não têm sido suficientemente eficazes para coibir 

práticas como overbooking41, retardamento de vôos para garantir conexões e 

cancelamento de vôos. 

 Diante de apagões aéreos, falta de responsabilização e consumidores 

insatisfeitos, muitos problemas são remetidos à ANAC. Esta foi criada com o intuito 

de regular e fiscalizar as atividades de aviação civil e de infra-estrutura aeronáutica e 

aeroportuária do país. Boa parte dessa crise, não condiz somente com apagões, 

mas sim com serviços mal-prestados por parte das empresas aéreas. 
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 Prática bastante disseminada no mundo inteiro, se configura quando uma empresa aérea vende 
mais bilhetes do que o disponível em um determinado vôo com base na média de desistência dos 
vôos anteriores. 
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        Grande parte dos passageiros está infeliz com o serviço. Existe um número 

elevado de atrasos e de vôos cancelados. Além disso, o passageiro na maioria das 

vezes não recebe a informação adequada sobre o que está acontecendo e como 

deve proceder. Desse modo, acaba aguardando horas de atraso sem previsão de 

resolver seu problema. Muitos consumidores já perderam vôos pelo fato de ter que 

aguardá-los, pois receberam informações erradas e não procederam corretamente. 

Para resolver estes problemas o Ministério da Justiça tem fiscalizado algumas 

empresas para a certificação de que estejam cumprindo com o Código de Defesa do 

Consumidor. Porém esta fiscalização não é constante, pois só acontece quando o 

Ministério solicita. 

 O mais difícil para o consumidor face de todos estes problemas é a falta de 

transparência das empresas. Uma boa parte das empresas tem dificuldade em 

admitir que os atrasos e as falhas sejam de suas próprias operações. Geralmente, 

acabam delegando a culpa ao mau tempo, à falha nos controladores, etc. Qualquer 

coisa que as isente de culpa e não ―manchem‖ suas imagens diante do consumidor. 

 Porém, já é sabido que o consumidor tem direito e pode exigi-lo:  

Em se tratando de demandas que busquem a efetiva reparação por esta 

modalidade de dano, puramente moral, e não pelo simples fato de haver 

atrasado o vôo, ou de algum prejuízo pela não chegada ao destino no 

horário programado, o que, como restou claro, independe da vontade das 

companhias aéreas, é responsabilidade direta das companhias e não da 

União, como pretendem fazer crer aquelas. (COSTA JÚNIOR, 2007, p.7) 

 Em resposta aos fatos e por sugestão da Ordem dos Advogados do Brasil, as 

autoridades decidiram estabelecer os Juizados especiais cíveis nos aeroportos. Eles 

foram espalhados nos cinco principais aeroportos do país, visando à conciliação 

entre as pessoas prejudicadas e as empresas aéreas. Atualmente, temos os 

juizados nos seguintes aeroportos: Tom Jobim e Santos Dumont, no Rio; Congonhas 

e Guarulhos, em São Paulo; e Juscelino Kubitschek, em Brasília. Proposta efetiva, 

porém tímida que não se espalhou para os outros aeroportos do país. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 No processo de escolha deste tema, a dúvida inicialmente apontada foi 

acerca de sua escassa bibliografia e dentre as poucas fontes disponíveis, nem todas 

apresentando um nível real de precisão ou mesmo de veracidade.  

 Nos poucos livros encontrados sobre o tema, geralmente são escritos por 

pilotos ou ex-pilotos de avião que são declaradamente apaixonados sua profissão, o 

que na maioria das vezes confere às informações contidas um caráter emocional 

que prejudica um julgamento imparcial. Inclusive, diversas fontes oficiais do Estado 

apresentam certa discrepância entre seus números e a análise dos mesmos, após 

verificação mais detalhada, pode-se notar que os textos praticamente produzem uma 

outra leitura, naturalmente mais favorável aos interesses em questão. 

 O publicado em jornais e revistas sobre o tema, especialmente depois do 

início da crise no setor, raramente pode ser levado em conta para uma pesquisa de 

nível acadêmico, devido ao alto índice de sensacionalismo, parcialidade gritante e 

distorção de fatos apresentados.  

 Na elaboração deste trabalho, procurou-se seguir o bom-senso e a 

imparcialidade na exposição dos fatos e na análise dos mesmos. Foi dada prioridade 

a textos e dados de cunho acadêmico para elaborar de maneira mais fiel a proposta 

apresentada.  

 Foi possível perceber o quanto o assunto o setor aéreo é importante e 

estratégico, merecendo mais seriedade e atenção da questão na sociedade. Pois o 

contínuo aumento de consumo registrado particularmente nos últimos anos tende a 

crescer de maneira exponencial, interferindo intimamente na política, economia e no 

desenvolvimento social da nação. 

Procurou se entender como o Brasil vive uma situação única no mundo, que 

devido ao seu estrondoso crescimento econômico, se mostra figurando entre os 

maiores tráfegos aéreos no globo, vôos lotados, grande oferta de assentos, número 

recorde de pousos e decolagens, levando empresas nacionais a liderar ranking de 

lucratividade continental no ano de 2009 e proporcionando o surgimento de várias 

empresas menores. 
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Ao mesmo tempo se revela um cenário caótico que mistura a falta de 

estrutura física e compromisso administrativo. Aeroportos sem acesso fácil e 

totalmente entregue às vicissitudes das metrópoles, longas e demoradas filas, falta 

de conforto em salas de espera e embarque, recorrentes atrasos e cancelamentos, 

controle de tráfego aéreo de eficácia duvidosa e escassez de informações aos 

passageiros quanto a contratempos.  

Visível é a necessidade de obras de modernização e ampliação mais 

abrangentes do que têm sido realizadas até agora pela INFRAERO. Inclusive, 

porque seremos palco da próxima Copa do Mundo de Futebol em 2014 e os Jogos 

Olímpicos de 2016 a serem realizados no Rio de Janeiro. Vários estudos e relatórios 

de diversas entidades nacionais e internacionais atestam a urgência de tais obras, 

da qual já estamos atrasados. 

 Curiosamente, verificou-se que não há ausência alguma de verbas para 

ampliações e modernizações, devido à alta receita proveniente das tarifas cobradas 

dos usuários do sistema. que acontece é que as entidades estatais responsáveis 

não dão clara destinação para a verba em seu poder ou é retida pela União em 

nome de superávits fiscais. Quando não, realizam obras de necessidade relevante 

ou as não raro as fazem de maneira insuficiente ou obsoleta. 

Verificou-se também a participação do setor na economia do país, onde ajuda 

a impulsionar outros mercados como agências de viagens e de serviços prestados a 

empresas. É um grande mercado consumidor de insumos, gerador de fontes de 

renda diretas e indiretas e empregador de mão de obra qualificada. Porém, como é 

um produto de consumo relativamente caro, está sujeito a intempéries da economia. 

Por ser um grande aglomerador de pessoas, carga, materiais e 

equipamentos, tem considerável potencial poluidor. Logo, foi identificada a 

necessidade de rigorosa atenção quanto às normas ambientais específicas dentro 

dos aeroportos e em suas cercanias.  

Não menos importante e de extrema importância, foi claramente notado a 

urgente necessidade de revisão do Sistema Aéreo Brasileiro. Pois a estranha e 

confusa simbiose entre seus organismos civis, ANAC e INFRAERO, entram 

freqüentemente em conflito de responsabilidade e hierarquia com os demais 
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organismos militares que compõem o sistema. A solução mais viável seria a 

separação completa e entre âmbitos civis e militares, com cada um responsável 

único e direto sob sua parte.   

A sociedade também fica como responsável pela colaboração e fiscalização 

do setor, acompanhando desenvolvimento e manutenção de forma objetiva e 

imparcial, tendo como meta o bem-estar do Estado e seus cidadãos.  
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