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1. INTRODUÇÃO 

A economia mundial vem passando por constantes mudanças que a tem 

tornado mais dinâmica e competitiva. A globalização encurtou as distâncias geográficas 

e culturais, fazendo com que o mercado se tornasse mais competitivo. Com um 

ambiente competitivo, redução de custo e qualidade dos serviços são fatores-chave 

para o sucesso, mas já não são diferenciais aos olhos dos clientes.  

Na prática, a competitividade da empresa pode ser avaliada pelo seu 

desempenho superior nos fatores críticos de sucesso, segundo a avaliação dos clientes 

e em relação aos concorrentes.  

Desenvolver ambientes de uso compartilhado para a redução dos custos, é um 

desafio para empresas que possuem clientes indiretos, como são os aeroportos, onde 

seus clientes em alguns serviços são as companhias áreas e indiretamente possuem os 

passageiros como clientes.  

Diante disto, este estudo tem por objetivo geral analisar quais são os impactos 

do atendimento do cliente final, denominado passageiros, que afeta os custos e as 

operações nos aeroportos brasileiros devido a utilização de sistemas compartilhados. 

O documento está dividido em 4 capítulos. No primeiro capítulo apresenta-se a 

monografia, expondo uma breve contextualização e apresentando a problemática, 

assim como os seus objetivos. 

 

No capitulo 2, “Sistemas Compartilhado: Interoperabilidade” e capítulo 3 “é feito 

uma apresentação da teoria utilizada no estudo, com destaque para a 

interoperabilidade e destaca como disponibilizar serviços para os usuários quando os 

componentes individuais são tecnicamente diferentes e geridos por diferentes 

organizações, com uma qualidade acima da praticada pelos concorrentes e segundo 

Miller (2012) narra que o sistemas compartilhados tem por base a interoperabilidade, 

uma propriedade de um produto ou sistema cujas interfaces estão completamente 



direcionadas para trabalhar com outros produtos ou sistemas, presente ou futuro, sem 

qualquer acesso restrito ou implementação 

 

O capítulo 3, “Estudo de Caso”, apresenta é o estudo de caso feitos com os 

aeroportos brasileiros com mais de 5 milhões de passageiros /ano, de acordo com Yin 

(2005), o estudo de caso constituiu-se de uma ferramenta de pesquisa que permite uma 

investigação para se preservar as características holísticas e significativas, tendo em 

vista os eventos da vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno 

estudado e o contexto não estão claramente definidos. 

 

O capítulo 4, “Considerações Finais”, contém as considerações finais, mostra-

se os objetivos foram alcançados. 

 

1.1  TEMA 

O tema deste estudo é: 

“A utilização de sistemas compartilhados nos aeroportos brasileiros: analisando 

o impacto no atendimento aos passageiros”. 

1.2  PROBLEMA 

O problema de estudo é: 

Dentro dos grandes aeroportos brasileiros, quais são os impactos na qualidade, custos 

e operação no atendimento dos passageiros devido à utilização de sistemas 

compartilhados nos aeroportos brasileiros? 



1.3 JUSTIFICATIVA 

Os grandes aeroportos brasileiros, com um processamento superior a 5 milhões 

de passageiros por ano, encontram-se num momento de decisão sobre a utilização de 

sistemas compartilhados nos balcões de check-in e portões de embarque, também 

denominados como “sistemas de uso comum” e cujo objetivo é o aeroporto 

disponibilizar infraestrutura, composta por sistemas tecnológicos, permitindo que as 

companhias áreas utilizem da mesma plataforma para fazer o processamento de 

passageiros e bagagens. Os principais sistemas listados pela IATA (International Air 

Transport Association), são o CUTE (Common use terminal equipment) ou CUPPS 

(Common Use Passenger Processing Systems) para balcão de check-in e portões de 

embarque e CUSS (Common-Use Self-Service) para quiosques. Eles não se restringem 

a uma solução tecnológica, mas a uma nova realidade, onde os balcões de check-in, 

portões de embarque e quiosques serão geridos pelos aeroportos, que terão que 

adquirir e gerir programas, equipamentos, mobiliários e recursos humanos, que até 

recentemente eram de responsabilidade das companhias aéreas. O processo de 

concessão recente de aeroportos brasileiros irá acelerar o processo e a falta de 

informação sobre o impacto operacional é alta, fazendo que gestores de aeroportos 

planejem e tomem decisões apenas com dados das soluções tecnológicas, deixando de 

avaliar os detalhes operacionais. Diante deste contexto se faz necessário analisar quais 

são os impactos do atendimento ao passageiro e a forma como estão ligados aos 

custos e a operação nos aeroportos brasileiros, com a utilização de sistemas 

compartilhados. Justifica-se assim a realização deste estudo. 

1.4  OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo geral 

O Objetivo geral deste estudo é: 

A utilização de sistemas compartilhados nos aeroportos brasileiros: analisar o 

impacto no atendimento aos passageiros 



1.4.2 Objetivos específicos 

Nomeia-se como objetivos específicos: 

 

 Descrever a interoperabilidade dos sistemas compartilhados dentro dos 

aeroportos brasileiros; 

 Analisar os principais modelos de negócios e tecnologias para sistemas 

compartilhados; 

 Descrever os principais modelos de negócios e tecnologias para sistemas 

compartilhados para balcões de check in e portões de embarque. 

 Identificar e analisar a base legal para a utilização de sistemas compartilhados 

nos aeroportos brasileiros; 

 Identificar e analisar os prós e contras da utilização de sistemas compartilhados 

nos balcões de check-in e portões de embarque nos principais aeroportos 

brasileiros; 

 Propor, se necessário for, ações especificas nos sistemas compartilhados dos 

aeroportos para melhorar a qualidade do atendimento ao consumidor diminuindo 

assim os custos e melhorando os processos operacionais nos aeroportos 

brasileiros. 

1.5  METODOLOGIA DE PESQUISA 

O estudo possui duas partes distintas, preliminarmente, foi desenvolvida a parte 

teórica a partir de levantamentos bibliográficos, sendo então a pesquisa descritiva e 

exploratória. Trata-se de uma metodologia exploratória, empírica e bibliográfica, pois se 

baseia em livros, revistas e informações onde se entende ser relevante ao nosso 

trabalho, sendo voltadas para os processos e aspectos envolvidos na pesquisa. A 

segunda parte compõe-se de um estudo caso que se baseia em um post facto. Portanto 

nossa metodologia compõe-se de cinco tipos metodológicos com o intuito de abranger 

melhor o tema em questão. 



1.5.1 PESQUISA BIBLIOGRÁFICA 

A metodologia do estudo orientou pela pesquisa bibliográfica e exploratória 

constituída de pesquisas atuais na internet, em estudos informativos e estatísticos que 

representam a importância do setor das empresas áreas no Brasil. Nesse contexto, a 

pesquisa se realizou principalmente de livros e artigos científicos.  

Conforme descreve Andrade: 

Explica um problema a partir de referenciais teóricos publicados 

em documentos. Pode ser realizada independentemente ou como 

parte da pesquisa descritiva ou experimental. Ambos os casos 

buscam conhecer e analisar as contribuições culturais ou 

científicas do passado existentes sobre um determinado assunto, 

tema ou problema. (ANDRADE, 2003, p.45) 

Barros (2002, p. 64) considera que “a pesquisa bibliográfica representa grandes 

contribuições culturais ou cientificas sobre determinado assunto, tema ou problema”. 

1.5.2 PESQUISA EXPLORATÓRIA 

Conforme Andrade (2003, p. 123), a pesquisa exploratória demanda a 

possibilidade de desenvolver uma boa pesquisa sobre determinado assunto e 

dimensionar suas diversas facetas. A palavra explorar “que aqui representa a busca do 

conhecimento” se faz de várias formas desde pesquisa bibliográfica como a pesquisa 

de campo. A respeito da pesquisa exploratória Martins (2000, p. 38) proporciona 

maiores subsídios para a evolução da pesquisa e através das fontes adquiridas realizar 

um estudo com maior aprimoramento de ideias e formulação de concepções. O estudo 

tem a finalidade de conhecer as contribuições científicas sobre o tema, ao mesmo 

tempo em que contribui para a discussão e debate sobre a metodologia de análise. 

Portanto, o estudo tem o objetivo analisar e interpretar as contribuições teóricas 

existentes sobre o fenômeno pesquisado, com base descritiva das características 

apresentadas pelos vários autores que fundamentaram a pesquisa. 



1.5.3 PESQUISA DESCRITIVA 

A pesquisa descritiva, conforme Andrade (2003, p. 124), “compreende os fatos 

observados, registrados, analisados e interpretados que dimensionam um estudo 

científico original. Descrever um fenômeno é antes de tudo observar a sua ação”. 

Segundo descreve Martins (2000, p. 24), “a respeito da pesquisa descritiva, que ela tem 

a função de identificar e obter informações sobre as características de um determinado 

problema ou questão”. Conforme Barros (2002, p. 66) a pesquisa descritiva, tem a 

função de demonstrar através de dados analíticos o fenômeno estudado, com relação e 

conexão com outros, sua natureza e características. Quanto à natureza da pesquisa 

pode ser classificada como qualitativa. A pesquisa qualitativa apresenta uma dinâmica 

que busca a melhoria dos processos e a interpretação dos fenômenos se faz pelos 

resultados encontrados, a partir da atribuição de significados colocados pelo 

pesquisador.  

1.5.4 ESTUDO DE CASO 

A partir daí, foi adotada indiretamente a metodologia da pesquisa de campo, 

através da investigação observacional e levantamento de dados a partir de consulta ao 

material para conhecimento dos resultados acerca dos impactos do atendimento do 

consumidor que afeta os custos e as operações nos aeroportos brasileiros devido a 

utilização de sistemas compartilhados. A apresentação dos dados e resultados 

apurados baseia-se no modelo metodológico de estudo de caso para seu melhor 

entendimento. De acordo com Yin (2005), o estudo de caso constituiu-se de uma 

ferramenta de pesquisa que permite uma investigação para se preservar as 

características holísticas e significativas, tendo em vista os eventos da vida real, 

especialmente quando os limites entre o fenômeno estudado e o contexto não estão 

claramente definidos.  

Os dados e resultados apurados estão sendo discutidos e apresentados na 

forma de um estudo de caso, visando à análise abrangente da situação. A ideia de 

apresentar o material em moldes de estudo de caso apoia-se na afirmação de Yin 



(2001), que diz ser essa medida particularmente útil para a compreensão de situações 

complexas. Constitui em uma estratégia válida quando o pesquisador se encontra 

diante da ocorrência de acontecimentos contemporâneos, quando ocorrem 

comportamentos relevantes não passíveis de manipulação pelo pesquisador, tendo 

este, pouco ou nenhum controle sobre a ocorrência de tais acontecimentos. Trata-se, 

portanto, de uma investigação empírica sobre os fenômenos ocorridos dentro de seu 

contexto da vida real. Importa, ainda, lembrar Azevedo e Nohara (2006), quando 

apontam que o estudo de caso é uma forma de investigar um assunto seguindo-se um 

conjunto de procedimentos predeterminados. 

1.5.5 EX POST FACTO 

O presente estudo de caso se classifica como ex post facto, pois o autor analisa 

um fato já ocorrido. Por isso, apesar de realizar uma investigação sistemática e 

empírica o pesquisador não tem controle direto sobre as variáveis a serem estudadas, 

dessa forma elas são intrinsecamente não controláveis. O universo a ser estudado são 

os grandes aeroportos brasileiros, com destaque para o impacto nos passageiros, 

gestores de aeroportos e de companhias aéreas.   

 

1.5.6 ANÁLISE DOS DADOS 

Como técnica e instrumentos de pesquisa foram utilizadas as pesquisas 

realizadas pela SAC, Secretaria de Aviação Civil e ANAC, agência nacional de aviação 

civil, sobre os aeroportos brasileiros: 

 

 Relatórios de desempenho operacional dos aeroportos, emitidos pela SAC 

trimestralmente  

 Declaração de capacidade emitida pelos aeroportos 

 Relatórios de voos regulares e não regulares emitidos pela ANAC.  



As informações dão origem a formulários para cada aeroporto, seguindo o 

padrão definido por Belliotti (2008, p. 73), avaliando fatores inibidores, equipamentos, 

total de empresas processando passageiros doméstico e internacional utilizando, ou 

não, os sistemas compartilhados. Os dados foram analisados, segundo a FAA/OST 

(1999, p. 54), onde o uso compartilhado deve ser uma ferramenta para garantir a 

concorrência nos aeroportos e a entrada de novas companhias aéreas. O aumento da 

competitividade dos aeroportos com a utilização de sistemas compartilhados é 

analisado, segundo Porter (1980, 47p.), onde a competitividade estratégica envolve o 

posicionamento de um negócio para otimizar a operação envolvendo o processamento 

de passageiros, distinguindo da concorrência. 

 

1.6 ORGANIZAÇÃO DO TEXTO 

 

O documento está dividido em 4 capítulos. No primeiro capítulo apresenta-se a 

monografia, expondo uma breve contextualização e apresentando a problemática, 

assim como os seus objetivos. 

 

No capitulo 2, “Sistemas Compartilhado: Interoperabilidade” e capítulo 3 “é feito 

uma apresentação da teoria utilizada no estudo, com destaque para a 

interoperabilidade e destaca como disponibilizar serviços para os usuários quando os 

componentes individuais são tecnicamente diferentes e geridos por diferentes 

organizações, com uma qualidade acima da praticada pelos concorrentes e segundo 

Miller (2012) narra que o sistemas compartilhados tem por base a interoperabilidade, 

uma propriedade de um produto ou sistema cujas interfaces estão completamente 

direcionadas para trabalhar com outros produtos ou sistemas, presente ou futuro, sem 

qualquer acesso restrito ou implementação 

 

O capítulo 3, “Estudo de Caso”, apresenta é o estudo de caso feitos com os 

aeroportos brasileiros com mais de 5 milhões de passageiros /ano, de acordo com Yin 



(2005), o estudo de caso constituiu-se de uma ferramenta de pesquisa que permite uma 

investigação para se preservar as características holísticas e significativas, tendo em 

vista os eventos da vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno 

estudado e o contexto não estão claramente definidos. 

 

O capítulo 4, “Considerações Finais”, contém as considerações finais, mostra-

se os objetivos foram alcançados. 

 



2. SISTEMAS COMPARTILHADO: INTEROPERABILIDADE 

2.1 DEFINIÇÃO DE INTEROPERABILIDADE 

Miller (2012) narra que os sistemas compartilhados têm por base a 

interoperabilidade, uma propriedade de um produto ou sistema cujas interfaces estão 

completamente direcionadas para trabalhar com outros produtos ou sistemas, presente 

ou futuro, sem qualquer acesso restrito ou implementação. Embora o termo fosse 

inicialmente definido para Tecnologia da Informação ou a Engenharia de Sistemas de 

Serviços para permitir a troca de informações, uma definição mais ampla leva em conta 

aspectos sociais, políticos e fatores organizacionais que impactam no desempenho do 

sistema. A principal questão e como construir tarefas coerentes de serviços para os 

usuários quando os componentes individuais são tecnicamente diferentes e geridos por 

diferentes organizações. 

Para Miller (2012) a interoperabilidade é a capacidade de um sistema ou um 

produto ou serviço funcionar com outros sistemas, produtos ou serviços sem um 

esforço especial da parte do cliente. Com isto a interoperabilidade torna-se uma 

qualidade de importância crescente para produtos da Tecnologia da Informação, como 

o conceito de que “a rede é o computador” torna-se uma realidade. Por esta razão, o 

termo é utilizado na descrição de comercialização do produto ou serviço.  

Na visão de Suleman (2014) a interoperabilidade descreve a medida que os 

sistemas e dispositivos podem trocar dados e interpretar esses dados compartilhados. 

Relata o mesmo autor que em 06 de setembro de 2005 o Conselho Healthcare 

Information Systems Management Society - HIMSS aprovou a primeira definição sobre 

interoperabilidade, para eles é a “capacidade de dois ou mais sistemas ou seus 

componentes para trocar informações e utilizar a informação que tenham sido 

trocadas”. Esta definição, de uma forma ou de outra, representa o um conceito geral 

inicial de interoperabilidade, entretanto, a definição oferece muito pouco de orientação, 

na medida em que a informação está sendo utilizada. Percebendo a fragilidade da 



definição o Conselho HIMSS aprovou uma nova definição de interoperabilidade em 05 

de abril de 2013: 

A interoperabilidade é a capacidade de diferentes sistemas de 

Tecnologia da Informação e Aplicações de Software para se 

comunicar, trocar dados, e utilizar as informações trocadas. 

Esquema de intercâmbio de dados e normas devem permitir que 

os dados sejam compartilhados entre os usuários, isto 

independentemente da aplicação ou do fornecedor do aplicativo. 

(HIMSS, 2013, apud SULEMAN, 2014) 

Suleman (2014) esclarece que a definição da HIMSS de 2005 não conseguia 

responder à pergunta do real objetivo de interoperabilidade. Ao dizer que os sistemas 

devem trabalhar em conjunto para alcançar um objetivo comum criou o HIMSS uma 

grande generalização. A questão passou a ser de que maneiras e quais sistemas 

precisam trabalhar juntos para criar uma solução interoperável. Esta preocupação levou 

a HIMSS a criar uma descrição mais profunda em 2013 onde considera 

interoperabilidade a interoperação de seis dimensões. A ideia é que cada dimensão é 

necessária para assegurar a interoperabilidade total, mas a importância relativa de cada 

dimensão depende do problema funcional a ser resolvido, por exemplo, a 

interoperabilidade necessária para produzir um conjunto de requisitos de 

interoperabilidade são diferentes da interoperabilidade de apoio de um registro pessoal 

universalmente acessível.  

Suleman (2014, p. 212) esclarece ainda que as seis dimensões simplesmente 

fornecem um quadro para considerar que as preocupações com o tipo de 

interoperabilidade devem ser abordadas como concebidas e depois procurar construir 

soluções de informação interligadas que suportem vários aspectos do processo de 

entrega de serviços. As dimensões de interoperabilidade que compõem uma noção 

mais ampla de interoperabilidade devem incluir: 

 Movimento uniforme de dados a partir de um sistema para outro, tais que o efeito 

operacional e significado dos dados seja preservado e inalterado, por exemplo, 

em um sistema de caixa eletrônico bancário o significado de uma operação deve 



ser preservado no processo interno do banco do usuário. Além disso, o montante 

exato da retirada deve ser preservado e a moeda do montante da retirada 

também. (SULEMAN, 2014) 

 Apresentação uniforme dos dados permitindo que as partes interessadas 

diferentes possam usar de diferentes sistemas subjacentes para ter 

apresentação consistente dos dados quando fazê-lo operacionalmente, por 

exemplo, os sinais visuais usados para indicar o negativo em comparação ao 

positivo dos resultados financeiros são geralmente os mesmos em relatórios 

corporativos, isto independente do negócio real que está sendo relatado, 

tornando assim mais fácil de detectar bons resultados financeiros de maus 

resultados. (SULEMAN, 2014) 

 Controles de usuário uniforme na medida em que uma das partes interessadas 

esteja acessando uma variedade de sistemas subjacentes e a informação de 

contexto e controles de navegação são apresentados de forma coerente e 

consistente para fornecer ações em todos os sistemas relevantes, por exemplo, 

nos automóveis o pedal de freio é sempre do lado esquerdo do pedal do 

acelerador, minimizando a possibilidade de que um motorista acidentalmente 

cause um acidente com seu carro por inverter os pedais ao parar. (SULEMAN, 

2014) 

 Uniformidade para garantir a segurança e integridade dos dados, como os dados 

podem se mover de sistema para sistema dos em programas de usuários eles 

podem ser vistos, manipulados, criados ou alterados sem autorização, por 

exemplo, quando uma compra no varejo on-line é feita os compradores e suas 

informações pessoais como o número de cartão de crédito e outras informações 

da transação são criptografadas de modo que nenhuma pessoa externa possa 

visualizar ou alterar as informações de compra. (SULEMAN, 2014) 

 Proteção uniforme da confidencialidade do usuário mesmo quando existam 

partes interessadas em diferentes organizações que acessem os dados que 

foram trocados através sistemas com a finalidade de impedir o acesso não 

autorizado as informações por pessoas que não deveriam, ou não precisam 



saber, por exemplo, os endereços dos e-mails de pedidos de consumidores que 

foram submetidos a um varejista on-line devem ser considerados confidenciais é 

respeitado sua privacidade não podendo ser transferido as empresas de 

marketing ou de análise de marketing de massa. (SULEMAN, 2014) 

 Garantia uniforme de um grau comum de qualidade de serviço do sistema em 

relação a confiabilidade, desempenho, confiabilidade, etc., de modo que as 

partes interessadas que dependem de um conjunto de sistemas interoperáveis 

possam contar com a disponibilidade e capacidade de resposta do sistema 

global quando eles executarem seus trabalhos, por exemplo, no setor financeiro 

e essencial a capacidade de forma confiável e rápida de realizar transações 

financeiras. Os inumeráveis sistemas que participam de transações de cada 

organização precisam executar com alto desempenho as operações comerciais 

através de processos eficazes. (SULEMAN, 2014) 

Observa-se então que a interoperabilidade não é um conceito fechado é um 

meio para alcançar um objetivo, no caso especifico deste estudo a interoperabilidade 

tem por objetivo promover a prestação efetiva. Para que isto seja alcançado os 

sistemas devem trabalhar juntos para que o caráter distintivo de cada sistema seja 

aparente e possa ser aproveitado pelos usuários finais. 

2.2  TIPOS DE INTEROPERABILIDADE 

Lipman et al. (2010, p. 55) relata que a interoperabilidade se refere à 

capacidade dos sistemas de informação em trabalhar em conjunto dentro e através das 

fronteiras organizacionais, a fim de avançar na prestação eficaz de serviços para os 

indivíduos e as comunidades. Existem três níveis de Tecnologia da Informação em 

relação a interoperabilidade: 

 Interoperabilidade fundacional: ela permite a troca de dados a partir de um 

sistema de Tecnologia da Informação a ser recebido por outra e não requer a 

capacidade para o sistema de Tecnologia da Informação que recebe para 

interpretar os dados. (LIPMAN et al., 2010) 



 Interoperabilidade estrutural: é um nível intermediário que define a estrutura ou 

formato de troca de dados, ou seja, os padrões de formato de mensagem, onde 

existe um movimento uniforme dos dados a partir de um sistema para outro de 

tal modo que o propósito e o significado operacional e os dados são preservados 

e inalterados. Interoperabilidade estrutural define a sintaxe da troca de dados e 

garante que o intercâmbio de dados entre os sistemas de Tecnologia da 

Informação seja interpretada no nível do campo de dados. (LIPMAN et al., 2010) 

 Interoperabilidade semântica: ela oferece uma interoperabilidade do mais alto 

nível que é a capacidade de dois ou mais sistemas ou elementos trocarem 

informações e para usarem as informações que foram trocadas. A 

interoperabilidade semântica aproveita tanto a estruturação do intercâmbio de 

dados como a codificação dos dados, incluindo vocabulário para que os sistemas 

de Tecnologia da Informação possam receber e interpretar os dados. Este nível 

de interoperabilidade apoia o intercâmbio eletrônico de informações resumidas 

entre os usuários e outras partes autorizadas que sejam potencialmente díspares 

do registro eletrônico, dos sistemas e outros sistemas para melhorar a qualidade, 

a segurança, a eficiência e a qualidade da prestação de serviços. (LIPMAN et al., 

2010) 

Rifkin (2013, p. 86) explica que existem três tipos de interoperabilidade, a saber: 

a) Interoperabilidade sintática 

A interoperabilidade sintática ocorre se dois ou mais sistemas são capazes de 

comunicar e trocar dados eles estão exibindo interoperabilidade sintática. Especificados 

formatos de dados, protocolos de comunicação e afins são fundamentais. As normas 

XML, SQL e AIDX (aeroportos) estão entre as ferramentas de interoperabilidade 

sintática. Isto também o ocorre para os formatos de dados de nível inferior, como a 

garantia de caracteres alfabéticos são armazenados em uma mesma variação de ASCII 

ou no formato Unicode em todos os sistemas de comunicação. A interoperabilidade 

sintática é uma condição necessária para uma maior interoperabilidade. A 



interoperabilidade sintática refere-se aos mecanismos de embalagem e de transmissão 

para dados.  

O padrão de internet atual de marcação de documentos XML usa “<>” como um 

delimitador de dados. Os delimitadores de dados não transmitem nenhum significado 

para os outros do que para estruturar os dados de dados. Sem um dicionário de dados 

para traduzir o conteúdo dos delimitadores os dados permanecem sem sentido. Embora 

existam muitas tentativas para a criação de modelos e dicionários de dados de 

informação para associar com estes mecanismos de empacotamento de dados nenhum 

é fácil de aplicar. Isso só perpetuado a tramitação contínua de dados e incapacidade de 

intercâmbio de dados com significado. (RIFKIN, 2013) 

b) Interoperabilidade semântica 

A Interoperabilidade semântica vai além da capacidade de dois ou mais 

sistemas de computador para trocar informações. A interoperabilidade semântica é a 

capacidade de interpretar automaticamente a informação trocada significativamente e 

com precisão a fim de produzir resultados úteis, tal como definido pelos usuários finais 

de ambos os sistemas. Para alcançar a interoperabilidade semântica, ambos os lados 

devem referir-se a um modelo de referência de intercâmbio de informações comum. O 

conteúdo dos pedidos de intercâmbio de informações devem estar claramente 

definidos, o que é enviado é o mesmo que o que se entende. A possibilidade de 

promover este resultado pela convergência orientada para o utilizador de interpretações 

díspares de a mesma informação tem sido objeto de estudo de protótipos de 

investigação, tais como S3DB. (RIFKIN, 2013) 

Semântica diz respeito ao estudo de significados e a interoperabilidade 

semântica é a capacidade dos sistemas do computador para a troca de dados com o 

inequívoco significado, compartilhada. A interoperabilidade semântica é um requisito 

para permitir uma máquina lógica computável, inferência, descoberta de conhecimento, 

e federação de dados entre sistemas de informação. A interoperabilidade semântica se 

preocupa não só com a embalagem de dados (sintaxe), mas com a transmissão 

simultânea do sentido com os dados (semântica). Isto é conseguido através da adição 



de dados sobre os dados (metadados), ligando cada elemento de dados para um 

vocabulário comum controlado. (RIFKIN, 2013) 

O significado dos dados é transmitido com os dados em si através de uma 

autodescrição do pacote de informações que é independente de qualquer sistema de 

informação. É este vocabulário compartilhado e suas ligações associadas a uma 

ontologia que fornece a base e capacidade de interpretação da máquina, inferência e 

da lógica. A interoperabilidade sintática é um pré-requisito para a interoperabilidade 

semântica. Desde a introdução do conceito de Web Semântica por Tim Berners-Lee em 

1999 tem ocorrido um crescente interesse e aplicação do W3C, World Wide Web 

Consortium, WWW, normas para fornecer web-escala semântica troca de dados, 

federação e capacidades de inferência. (RIFKIN, 2013) 

c) Interoperabilidade cross-domain (entre domínios) 

A Interoperabilidade cross-domain (entre domínios) reúne uma 

interoperabilidade múltipla de entidades sociais, organizacionais e políticas legais que 

trabalham juntos por um interesse comum ou troca de informações. A interoperabilidade 

cross-domain existe quando organizações ou sistemas de domínios diferentes 

interagem no intercâmbio de informações, serviços ou mercadorias para alcançar seus 

próprios objetivos ou comuns. A interoperabilidade é o método de sistemas trabalhando 

em conjunto (inter-operar). Um domínio neste caso é uma comunidade com sua 

infraestrutura relacionada, vinculado por finalidade e interesses comuns com interações 

mútuas consistentes ou regras de engajamento que são separáveis de outras 

comunidades, social, técnico, linguística, profissional, legal ou limites de soberania 

relacionados. (RIFKIN, 2013) 

A capacidade de interoperabilidade cross-domain está se tornando cada vez 

mais importante nas operações empresariais e governamentais que se tornam cada vez 

mais globais e interdependentes. A interoperabilidade cross-domain permite sinergia e 

se estende a utilidade do produto que permite que os usuários sejam mais eficazes e 

bem-sucedidos dentro de seus próprios domínios e o esforço combinado. A 

interoperabilidade cross-domain é caracterizada pela compreensão e acordos em 



ambos os lados de uma fronteira de domínio que permitem que as organizações 

individuais possam se adaptar ou fazer seus produtos, bens ou serviços interoperáveis 

dentro da comunidade maior comum. Cada participante aceita e aplica normas 

mundiais e protocolos de interface de largura de domínio. Consequentemente as 

interfaces entre domínios podem não estar sob o controle de qualquer elemento ou 

autoridade única, ao contrário de um ambiente de sistema-de-sistemas integrados onde 

um domínio ou a sua autoridade pode controlar as interfaces para ser usado entre 

domínios. (RIFKIN, 2013) 



3. INTEROPERABILIDADE E PADRÕES ABERTOS  

Gonçalves et al. (2011) afirmam que a interoperabilidade deve ser diferenciada 

de padrões abertos, embora o objetivo de cada um seja proporcionar um intercâmbio 

eficaz e eficiente entre sistemas de computador e os mecanismos para realizar esse 

objetivo. Os padrões abertos implicam em uma interoperabilidade “ab initio”, do início, 

ou seja, por definição, enquanto a interoperabilidade não faz, por si só, implica em um 

intercâmbio maior entre uma gama de produtos ou produtos semelhantes de vários 

fornecedores diferentes ou mesmo entre passado e futuras revisões do mesmo produto. 

A interoperabilidade pode ser desenvolvida post-facto como uma medida especial entre 

dois produtos, excluindo o resto ou quando um fornecedor é forçado a adaptar o seu 

sistema para que ele seja interoperável com um sistema dominante. 

Acreditam Gonçalves et al. (2011) que os padrões abertos dependem de um 

grupo amplamente consultivo e inclusivo incluindo representantes de fornecedores, 

acadêmicos e outras pessoas especialistas para uma participação no desenvolvimento. 

O que se discutiu e debateu entre os técnicos e especialistas e a viabilidade de um 

protocolo comum. Depois das dúvidas e reservas de todos os membros foram 

abordados em um documento comum os resultados é aprovado como um padrão 

comum. Este documento foi posteriormente liberado para o público, e daí em diante se 

tornou um padrão aberto. Geralmente se encontra publicado e disponível gratuitamente 

a quaisquer interessados sem mais encargos. Vários fornecedores e pessoas, mesmo 

aqueles que não faziam parte do grupo original, podem ter acesso ao padrão e usá-lo 

para criar produtos que implementam o protocolo comum definido no padrão. Surge 

assim um design interoperável sem passivo específico ou vantagem para qualquer 

cliente para a escolha de um produto em detrimento de outro com base em 

características padronizadas. Os produtos e serviços dos fornecedores competem na 

qualidade da sua execução, na interface de usuário, na facilidade de uso, no 

desempenho, no preço e uma série de outros fatores, ao mesmo tempo conseguem 

manter os dados intactos dos clientes e transferível, mesmo se ele optar por mudar 

para outro produto concorrente por razões de negócio. 



Para Gonçalves et al. (2011) a interoperabilidade post-facto é resultado da 

posição dominante no mercado absoluto de um determinado produto ou serviço, em 

violação de quaisquer normas aplicáveis ou se quaisquer normas eficazes não estavam 

presentes no momento da introdução desse produto. O vendedor por trás desse 

produto ou serviço pode então escolher ignorar quaisquer futuras normas e não 

cooperar em qualquer processo de normalização a todos, utilizando a sua situação de 

quase monopólio a insistir que o seu produto defina o padrão de facto por seu domínio 

no mercado. Este não é um problema se a implementação do produto é aberta e 

minimamente impedida, mas pode também ser ambos fechados e fortemente onerados, 

por exemplo, pedidos de patentes. 

Por causa do efeito de rede a realização da interoperabilidade com um produto 

ou serviço desse tipo é tanto crítica para qualquer outro fornecedor se ele deseja 

permanecer relevante no mercado e difícil de realizar devido à falta de cooperação em 

igualdade de condições com o fornecedor original, que pode bem ver o novo fornecedor 

como um concorrente e potencial ameaça. As implementações mais recentes muitas 

vezes dependem de uma engenharia reversa limpa na ausência de dados técnicos para 

assegurar a interoperabilidade. Os vendedores originais podem fornecer tais dados 

técnicos para os outros, muitas vezes em nome de uma concorrência encorajadora, 

mas esses dados são invariavelmente sobrecarregados, e podem ser de uso limitado. 

(GONÇALVES et al., 2011) 

Weill & Ross (2006) complementam Gonçalves et al. (2011) ao dizerem que a 

disponibilidade de dados não é equivalente a um padrão aberto, porque os dados são 

fornecidos pelo fornecedor original de forma discricionária, que tem todo o interesse em 

obstruir a aplicação efetiva de soluções concorrentes e pode sutilmente alterar ou 

modificar o seu produto, muitas vezes em revisões mais recentes, de modo que as 

implementações dos concorrentes são quase, mas não bastante interoperáveis, 

levando os clientes a considerá-los pouco fiáveis ou de uma qualidade inferior. Essas 

alterações podem ou não ser passadas para outros fornecedores ou transmitida depois 

de um atraso estratégico, mantendo o domínio do fornecedor original mercado. Os 

dados em si podem ser oneradas, por exemplo, por patentes ou preços, levando a uma 



dependência de todas as soluções concorrentes do fornecedor original, e, 

possivelmente, levando a um fluxo de receitas de clientes dos concorrentes de volta 

para o fornecedor original. Este fluxo de receita é apenas um resultado de posição 

dominante no mercado do produto original e não resultado de qualquer superioridade 

inata. 

Weill & Ross (2006) esclarecem que mesmo quando o vendedor original tem 

interesse real em promover uma concorrência saudável para que ele também possa se 

beneficiar do mercado inovador resultante, a interoperabilidade post-facto pode, muitas 

vezes, ser indesejável, pois muitos defeitos, erros, podem ser diretamente rastreados 

até a original implementação da técnica causando assim limitações. Embora em um 

processo aberto, qualquer um possa identificar e corrigir as limitações e a especificação 

resultante pode ser utilizada por todos os fornecedores, isto é mais difícil post-facto, 

como os clientes já têm informações e processos codificados no produto com defeito, 

mas dominante valioso, e outros fornecedores são obrigados a replicar essas falhas e 

peculiaridades mesmo que pudessem projetar melhores soluções, por uma questão de 

preservar a interoperabilidade. Como alternativa, pode-se argumentar que mesmo 

processos abertos estão sujeitos ao peso de implementações anteriores e projetos 

imperfeitos do passado, e que o poder do fornecedor dominante para unilateralmente 

corrigir ou melhorar o sistema e impor as mudanças a todos os usuários facilita a 

inovação. 

Para Weill & Ross (2006) a falta de um padrão aberto também pode se tornar 

problemático para os clientes, como no caso de incapacidade do fornecedor original 

para corrigir um determinado problema que é um artefato de limitações técnicas no 

produto original. O cliente que quer erradicar uma falha fixa, mas o vendedor tem que 

manter esse estado defeituoso, mesmo através de novas versões do mesmo produto, 

devido a esse comportamento ser um padrão de facto e muitos mais clientes que teriam 

de pagar o preço de qualquer ruptura na interoperabilidade causada fixando o problema 

original e introduzindo um novo comportamento. 



4. ESTUDO DE CASO: SISTEMAS COMPARTILHADOS NOS AEROPORTOS 

BRASILEIROS 

 

4.1 SISTEMAS COMPARTILHADOS NOS AEROPORTOS 

 

Conforme definido por Belliotti (2008, p. 10), a lista de sistemas num aeroporto 

relacionados ao uso compartilhado inclui: 

 

 Networking – both wired and wireless 

 Passenger paging systems – both audible and visual 

 Telephone systems 

 Multi-User Flight Information Display Systems 

 Resource and gate management 

 Common use terminal equipment (CUTE) 

 Common use Self-service kiosks (CUSS) 

 Local departure control systems (LDCS) 

 Airport Operational Database (AODB) 

 Common use baggage sorting systems 

 Baggage reconciliation 

 

Neste estudo optou-se por utilizar: 

 

 Common use terminal equipment (CUTE) 

 Common use Self-service kiosks (CUSS) 

 

A seguir consegue-se visualizar uma imagem genérica de um terminal. 



Figura 1 – Imagem genérica de um terminal 

 

Fonte: www.iata.org, acesso em 30/10/2015  

 

 

Segundo Belliotti (2008, p. 11), o sistema CUTE permite um aeroporto ter 

balcões de checkin e de embarque de uma forma compartilhada. Estes sistemas são 

conhecidos como "agent-facing" sistemas, porque eles são usados pelos agentes das 

companhias aéreas para gerenciar o check-in do passageiro e o processo de 

embarque. Sempre que um agente de companhia aérea faz logon no sistema CUTE, o 

terminal é reconfigurado e ligado ao sistema da companhia aérea sistema. Do ponto de 

vista de um agente, o agente está trabalhando dentro de tecnologia da informação da 

sua companhia aérea. O CUTE foi implementado pela primeira vez em 1984 para o 

Jogos de Los Angeles Olímpicos de Verão (Finn, 2005). Foi neste momento que a IATA 

criou pela primeira vez a prática recomendada (RP) 1797 definindo CUTE. De 1984 até 

o presente, cerca de 400 aeroportos em todo o mundo ter instalado algum nível de 

CUTE. 

 



Figura 2 – Balcões de check-in do aeroporto de Los Angeles (LAX) 

 

Fonte: www.iata.org, acesso em 30/10/2015  

 

Figura 3 – Detalhe de um balcão de check-in 

 



Fonte: www.iata.org, acesso em 30/10/2015  

Segundo Belliotti (2008, p. 11), o sistema CUSS é o padrão para fornecer para 

várias companhias aéreas, uma aplicação de check-in para passageiros em um único 

quiosque  (Simplifying the Business Common Use Self-Service,  2006). Dispositivos 

CUSS executam aplicativos de check-in de varias companhias aéreas. Os passageiros 

podem fazer o check-in e imprimir os cartões de embarque para voos em locais que até 

então eram  indisponíveis. Exemplos incluem parques de estacionamento, aluguel de 

carros centros, locais e até mesmo fora do local, como hotéis e centros de convenções. 

O CUSS RP foi publicado pela IATA em 2003 (Behan, 2006). 

 

Figura 4 – Quiosques de autoatendimento no terminal 5 de Heathrow 

 

Fonte: www.iata.org, acesso em 30/10/2015  

A ANAC define check-in compartilhado como: Refere-se ao compartilhamento 

das áreas de check-in nos aeroportos brasileiros como medida para a redução das filas 

e do tempo de espera para o embarque nos horários de pico e que representa um 

ganho de qualidade, uma vez que possibilita melhor aproveitamento da infraestrutura 



aeroportuária, evita atrasos e proporciona maior conforto aos passageiros; deste modo, 

no caso de um balcão de determinada empresa aérea estar livre em um horário de 

grande movimento, outra companhia poderá utilizar o espaço para realizar o check-in 

de seus passageiros (www.anac.gov.br, acesso em 30/10/2015)   

Dentro do estudo iremos tratar o CUTE, que atualmente é mais referenciado 

como CUPPS (Common Use Passenger Processing Systems), como balcões de check-

in e embarque é o CUSS, como quiosques de autoatendimento, desta forma o nosso 

escopo será: 

 

 Balcões de check-in e embarque  

 Quiosques de autoatendimento 

4.2  A REGULAMENTAÇÃO DO USO COMPARTILHADO 

Não existe lei especifica para os sistemas compartilhados, mas existem 

regulamentações criadas pela IATA, ATA, ACI, com destaque para:  

 IATA recomenda a pratica 1797 

 ATA recomenda a pratica 30.201 

 ACI recomenda a pratica 500A07 

As recomendações foram base do documento denominado “Common use 

passenger processing systems recommended practice”, de 2008, que tem como 

objetivo orientar as implementações de sistemas compartilhados. No Brasil, não 

existem recomendações ou normas especificas para uso compartilhado, mas 

destacamos que a ANAC, inclui item especifico nos leilões de concessões para os 

aeroportos de Guarulhos (GRU), Viracapos (VCP), Brasilia (BSB), Confins (CNF) e 

Galeão (GIG). No documento, PEA - Plano de Exploração Aeroportuária, a ANAC no 

item 6, Elementos Aeroportuários Obrigatórios, em 6.1.3 Sistema Terminal de 

Passageiros, existe o tópico 6.1.3.2 Sistema de compartilhamento de equipamentos de 

terminal, que apesar de ser uma definição genérica, as novas concessões utilizaram 

como um item mandatório para a implementação do uso compartilhado nos novos 



terminais de passageiros construídos ou terminais de passageiros reformados. Para 

regulamentar a relação entre prestadora dos serviços compartilhados, aeroportos ou 

CLUBS, e empresas usuárias (companhias aéreas), contratos comerciais são criados 

com destaque para escopo, custos e nível de atendimento. 

4.3 MODELOS DE NEGÓCIO E TECNOLOGIAS 

Sobre modelos de negócios Belliotti (2008, p. 31) narra que: 

Todos os operadores aeroportuários entrevistados enfatizaram 

como é crítico estabelecer um modelo de negócios para o uso 

comum. Como parte deste “business case”, eles também 

indicaram que o modelo de negócio para operar num ambiente de 

uso comum é necessário definir e apresentar às companhias 

aéreas. Estes dois elementos foram identificados como os fatores 

mais críticos para o sucesso ou fracasso de qualquer 

implementação de uso comum. 

Embora existam muitos modelos de negócios diferentes, os operadores 

aeroportuários e companhias aéreas entrevistadas indicaram que a coerência e a 

transparência de custos eram extremamente importantes. Fica claro que as companhias 

aéreas aceitam encargos necessários para operar uma aplicação de uso comum, se 

esses custos para o sistema foram prontamente disponíveis e de fácil compreensão. 

Companhias aéreas e operadores aeroportuários pareceram concordar que a cobrança 

com base numa taxa de embarque pode simplificar o faturamento e fazer as cobranças 

tão transparente quanto possível. 

Belliotti (2008, p. 8) narra ainda que: 

Tal como acontece com recursos específicos do espaço, os 

equipamentos de terminal para o sistema uso comum (CUTE) e 

hardware, também são de responsabilidade do operador do 

aeroporto, exceto nos casos de modelos de CUTE Local User 

Boards, denominados CLUBS. 



 

Aeroportos beneficiam-se com uma maior utilização de recursos existente. Um 

CLUB CUTE é um sistema em que as companhias aéreas tomam as decisões sobre 

como o sistema CUTE será pago, operado e mantido, para o benefício de todos os 

membros CLUB CUTE. Desta forma, temos dois modelos de negócios para sistemas de 

uso comum  ou compartilhado: 

 Modelo propriedade do operador aeroporto: criado pelo operador do aeroporto, 

com o objetivo de implementar, gerir e manter uma plataforma de sistema 

comum, disponibilizando  para utilização pelas companhias aéreas, através de 

tarifas definidas por um contrato comercial. 

 Modelo propriedade do CLUB CUTE: criado pelas companhias aéreas, que 

continuem um CUTE Local User Boards, com o objetivo de implementar, gerir e 

manter uma plataforma de sistema comum. 

 

Os modelos são independentes das tecnologias a serem disponibilizadas, um 

conjunto de software e hardware irão garantir um sistema de para o uso compartilhado,  

dentro do escopo definido (capitulo 2): 

 

 Balcões de check-in e embarque  

 Quiosques de autoatendimento 

 

“Segundo a IATA, em seu documento disponibilizado no www.cupps.aero, 

denominado “PEMG Status Report: February 2010”, tópico “ Common Use Platform 

Suppliers”, destacamos as seguintes soluções: 



Tabela 1 – Relação de fornecedores e solução de sistemas de uso comum. 

EMPRESA SOLUÇÃO 

SITA AirportConnect Open 

ULTRA ULTRA Cuse 

ROCKWELL COLLINS/ARINC MUSE 

RESA CREWS 

TRAVELSKY TravelSky 

IBS iAirport 

 
Fonte: PEMG Status Report: February, 2010 
 
 

4.4  SITUAÇÃO DOS PRINCIPAIS AEROPORTOS BRASILEIROS 

 

Foram selecionados os aeroportos brasileiros  que fazem parte do 

relatório trimestral da Secretária de Aviação Civil, SAC, denominado Relatório de 

desempenho operacional dos aeroportos. 

Figura 5 – Lista dos aeroportos avaliados pela SAC 

 



Fonte: Relatório de desempenho operacional dos aeroportos Primeiro Trimestre 2015, SAC, 2015 

Da lista, foram selecionados os aeroportos que possuem mais de 5 milhões de 

passageiros ano, página 11 do relatório: 

Figura 6 – Lista dos aeroportos com passageiros/ano 

 

Fonte: Relatório de desempenho operacional dos aeroportos Primeiro Trimestre 2015, SAC, 2015 

A seguir, são apresentados os modelos de negócio e as tecnologias utilizadas 

nos aeroportos: 

Tabela 2 – Lista dos aeroportos, modelo de negócios e tecnologia adotada 

AEROPORTO MODELO DE 
NEGÓCIO 

TECNOLOGIA 

SBGR Guarulhos Operador SITA 

SBSP Congonhas Não tem ---------- 

SBKP Viracopos Operador ULTRA/IER  

SBCT Curitiba Não tem ---------- 

SBFZ Fortaleza Não tem ---------- 

SBRF Recife CLUB SITA 

SBSV Salvador CLUB SITA 

SBBR Brasília Operador SITA 

SBCF Confins CLUB ARINC/IER 

SBGL Galeão CLUB SITA 

SBRJ Santos Dumont Não tem ---------- 

SBPA Porto Alegre Não tem ---------- 

Fonte: Autor, levantamento em campo, 2015. 



Verifica-se em relação ao modelo de negócio que existe uma predominância 

dos CLUBs e da tecnologia SITA e a justificativa é que a SITA foi o fornecedor que 

dominou o mercado até 2013, antes do início das concessões de aeroportos 

promovidas pelo Governo Federal. Outro ponto levantado foram os tipos de voos que 

são processados pelo uso compartilhado, ou seja, Internacional ou Domestica e 

também indicamos quem é o Operador. 

Tabela 3 - Tipos de voos que são processados pelo uso compartilhado. 

AEROPORTO TIPO DE VOO 

TIPOS DE VOO 
QUE UTILIZAM O 

USO 
COMPARTILHADO 

OPERADOR 
ADMINISTRADOR 

SBGR Guarulhos I/D I/D GRU 

SBSP Congonhas D Inexistente Infraero 

SBKP Viracopos I/D I Aeroporto Brasil 

SBCT Curitiba I/D Inexistente Infraero 

SBFZ Fortaleza I/D I Infraero 

SBRF Recife I/D I Infraero 

SBSV Salvador I/D I Infraero 

SBBR Brasília I/D I/D Inframérica 

SBCF Confins I/D I BH Airport 

SBGL Galeão I/D I Rio Galeão 

SBRJ Santos Dumont D Inexistente Infraero 

SBPA Porto Alegre I/D I Infraero 

Fonte: Autor, levantamento em campo, 2015. 

 

Observa-se pelos dados narrados que os voos internacionais são 

predominantes e estão ligados a CLUBs constituídos em sua maioria por companhias 

aéreas internacional, com um baixo volume de voos diários e que necessitavam de um 

ambiente de alta confiabilidade e de custo conhecido, ou seja, replicaram modelos que 

já existiam em aeroportos internacionais. Os CLUBs estão sendo revistos nos 

aeroportos concedidos, ou seja, não administrado pela INFRAERO. As novas 

concessões procuram novos modelos de negócios e tecnologias, buscando alternativas 

para o modelo CLUB com tecnologia SITA. 



4.5 DADOS COLETADOS 

Na tabela a seguir consegue-se visualizar todas as informações coletada junto 

aos aeroportos: 

 

Tabela 4 – Dados levantados junto aos aeroportos 

 

Fonte: Autor, levantamento em campo, 2015. 

 

4.6 ANALISE DOS IMPACTOS NO ATENDIMENTO  

A análise dos impactos no atendimento do consumidor que afeta os custos e as 

operações nos aeroportos brasileiros devido à utilização de sistemas compartilhados. 

 



4.6.1 Analisando a interoperabilidade do atendimento dos aeroportos 

Steventon & Wright (2006) pontuam que a interoperabilidade é a capacidade de 

dois ou mais componentes, aplicações ou sistemas de intercâmbio e utilização da 

informação. A melhor analogia para a interoperabilidade em sistemas compartilhados 

nos aeroportos brasilieros é um sistema nervoso digital, uma espinha dorsal que 

transporta as mensagens padronizadas (informações) de e para os pontos finais e um 

cérebro (sistema) que analisa as mensagens viajam através do sistema. A solução de 

sistemas compartilhados tem por intenção contribuir para reduzir os custos na 

operação, com a utilização compartilhada do hardware, software e o local, permitindo 

ajustar a alocação dos balcões para as companhias aéreas, distribuindo e ocupando 

com mais inteligência os recursos dentro de um terminal de passageiros, com a 

intenção de oferecer serviços ao cliente com maior qualidade. O principal benefício de 

criar interoperabilidade em sistemas de aeroportos é melhorar a logística na distribuição 

dos recursos, seja físico como digital. 

A nova tecnologia está sendo introduzida pouco a pouco em aeroportos de todo 

o mundo em um ritmo cada vez maior. A necessidade de uma interoperabilidade plug-

and-play possibilitaria a capacidade de um consumidor operar um dispositivo logo que 

entrasse no aeroporto, possibilitando também executar um trabalho com outros 

dispositivos, isto tem atraído grande atenção das empresas áreas. O HIMSS Board, 

Conselho HIMSS, uma organização global, sem fins lucrativos, que tem o objetivo de 

melhorar a área da Tecnologia da Informação lidera os esforços para aperfeiçoar os 

compromissos e os resultados da assistência ao cliente utilizando a tecnologia da 

informação aprovaram a seguinte definição de interoperabilidade na área em 05 de abril 

de 2013: 

Na área aérea, a interoperabilidade é a capacidade de diferentes 

sistemas de tecnologia da informação e aplicações de software de 

se comunicarem, trocando dados e utilizando as informações 

trocadas. Os esquemas de intercâmbio de dados e normas devem 

permitir que os dados sejam compartilhados entre as empresas 

áreas, agências de viagens, empresas de venda de passagens e 



os consumidores, isto independentemente da aplicação ou 

aplicativo do fornecedor. A interoperabilidade, a capacidade dos 

sistemas de informação para trabalhar em conjunto dentro e 

através das fronteiras organizacionais a fim de avançar na 

prestação eficaz de serviços para os passageiros. (HIMSS, 2013) 

HIMSS (2013) afirma que existem três níveis de interoperabilidade de 

tecnologia da informação para as empresas aéreas: 

1) Fundacional: permite a troca de dados a partir de um sistema de tecnologia da 

informação a ser recebido por outra e não requer a capacidade para o sistema 

de tecnologia da informação que recebe para interpretar os dados. (HIMSS, 

2013) 

2) Estrutural: é um nível intermediário que define a estrutura ou formato de troca de 

dados (ou seja, os padrões de formato de mensagem), onde há movimento 

uniforme dos dados a partir de um sistema para outro de tal modo que o 

propósito e o significado operacional os dados são preservados e inalterados. 

Interoperabilidade estrutural define a sintaxe da troca de dados. Ele garante que 

o intercâmbio de dados entre os sistemas de tecnologia da informação pode ser 

interpretado no nível do campo de dados. (HIMSS, 2013) 

3) Semântica: oferece interoperabilidade ao mais alto nível que é a capacidade de 

dois ou mais sistemas ou elementos trocar informações e para usar as 

informações que foram trocadas. A interoperabilidade semântica aproveita tanto 

a estruturação do intercâmbio de dados e a codificação dos dados, incluindo 

vocabulário para que os sistemas de tecnologia da informação que recebem 

possam interpretar os dados. Este nível de interoperabilidade apoia o 

intercâmbio eletrônico de informações resumidas de consumidores entre as 

empresas áreas e outra parte autorizada via potencialmente díspares do sistema 

de Registro Eletrônico e outros sistemas para melhorar a qualidade, a 

segurança, a eficiência e a eficácia da prestação de serviços. (HIMSS, 2013) 

O HIMSS Board, Conselho HIMSS, também introduziu o software HIMSS para 

testes de interoperabilidade e certificação, um dos primeiros produtos que concluíram 



os testes interoperabilidade e certificação neste programa foi o iPatientCare EHR 

system que é um software de gerenciamento de serviços que inclui EHR, PMS, portal 

do passageiro e soluções móveis. (HIMSS, 2013) 

Gonçalves et al. (2011) narram que nas empresas áreas a força da 

interoperabilidade é definida como sendo a capacidade das forças de duas ou mais 

organizações treinarem, executar tarefas e operar eficazmente em conjunto na 

execução das missões e tarefas atribuídas aos profissionais. Pode-se então definir a 

interoperabilidade em termos mais gerais, como a capacidade de agir em conjunto de 

forma coerente, eficaz e eficiente para conseguir atingir objetivos táticos, operacionais e 

estratégicos na indústria área. No nível estratégico, a interoperabilidade é um facilitador 

para construção de coalizões entre as indústrias áereas. Ela facilita contribuições 

significativas por parte dos parceiros de coalizão. A este nível, as questões de 

interoperabilidade centram-se em harmonizar as visões de mundo, estratégias, 

doutrinas e estruturas de força. A interoperabilidade é um elemento de coalizão, 

vontade de trabalhar em conjunto a longo prazo para alcançar e manter interesses 

comuns entre as empresas áreas.  

Gonçalves et al. (2011) narram ainda que a interoperabilidade nos níveis 

operacional e tático das empresas áereas é o lugar onde a interoperabilidade 

estratégica/político e a interoperabilidade tecnológica se reúnem para ajudar aliados 

moldar o ambiente, gerir crises, e vencer as dificuldades. Os benefícios da 

interoperabilidade nos níveis operacionais e táticos geralmente derivam da fungibilidade 

ou permutabilidade de elementos e unidades de força. Interoperabilidade tecnológica 

nas empresas áreas reflete as interfaces entre organizações de e sistemas. Centra-se 

em comunicações e computadores, mas também envolve as capacidades técnicas dos 

sistemas e da compatibilidade da missão resultante ou incompatibilidade entre os 

sistemas e dados de parceiros de coalizão. Ao nível tecnológico, os benefícios da 

interoperabilidade vêm principalmente de seus impactos a nível operacional e tático em 

termos de reforço fungibilidade e flexibilidade. 



Para Miller (2012) a interoperabilidade em sistemas áreas tende a ser considerada 

como um problema para os especialistas e as suas implicações para a vida diária são, 

por vezes subestimado. Para se ter uma ideia o processo de concorrência da Microsoft 

na União Europeia mostra como preocupações quanto as questões da 

interoperabilidade influenciam nas relações de poder. Em 2004, a Comissão Europeia 

considerou que a Microsoft havia abusado de seu poder de mercado por 

deliberadamente restringir a interoperabilidade entre servidores de grupos de trabalho 

Windows e servidores de grupos de trabalho não-Microsoft. Ao fazer isso, a Microsoft 

foi capaz de proteger a sua posição dominante no mercado dos sistemas operativos 

para servidores de grupos de trabalho, o coração de redes corporativas da Tecnologia 

da Informação. 

Miller (2012) relata que a Microsoft foi condenada a divulgar documentação 

sobre a interface completa o que permitirá que os fornecedores rivais consigam 

competir de forma justa em termos de igualdade. Esta ação foi considerada para a 

gestão dos sistemas um remédio para a interoperabilidade do setor. Em junho de 2005, 

a Comissão Europeia começou a testar no mercado uma nova proposta da Microsoft 

para tornar os sistemas operativos para servidores de grupos de trabalho. 

A interoperabilidade em sistemas compartilhados também se evidenciou no 

debate sobre patentes de software no Parlamento Europeu em junho e julho de 2005. 

Críticos afirmam que como as patentes sobre as técnicas necessárias para a 

interoperabilidade são mantidas sob condições de licenciamento razoável e não 

discriminatória, os clientes da área teriam que pagar taxas de licença duas vezes, uma 

para o software e equipamento da área e outra para o programa protegido por patente 

que o equipamento utilizar. (MILLER, 2012) 

Para a HIMSS (2013) a interoperabilidade de softwares em sistemas é 

conseguida através de cinco maneiras inter-relacionadas: 

 Teste dos softwares e equipamentos das empresas áreas: os softwares e 

equipamentos da área devem ser fabricados através de uma norma comum ou 

com um sub-perfil da mesma. As normas dependem da clareza dos padrões, 



mas pode ocorrer diferenças nas suas implementações que o sistema ou o teste 

de unidade pode não descobrir. Isto requer que os sistemas formalmente sejam 

testados em um cenário de produção verificando como eles vão ser 

implementados para garantir que eles realmente vão se intercomunicar como 

anunciado, ou seja, eles devem ser interoperáveis. Os testes de softwares e 

equipamentos da área são diferentes de testes de produtos à base de 

conformidade como conformidade a um padrão, pois estes não necessariamente 

geram uma interoperabilidade com outro produto que também é testado para 

conformidade. (HIMSS, 2013) 

 Engenharia de softwares e equipamentos das empresas áreas: deve 

implementar um padrão comum ou de um sub-perfil conforme definido pelas 

parcerias indústria/comunidade com a intenção específica de alcançar a 

interoperabilidade com outras implementações de software também seguem o 

mesmo padrão ou sub-perfil dos mesmos. (HIMSS, 2013) 

 Indústria/parceria empresas áreas: parcerias entre as indústrias e a comunidade, 

sejam estas parcerias nacionais ou internacionais, devem patrocinar grupos de 

trabalho standard com o objetivo de definir um padrão comum que pode ser 

usado para permitir que os sistemas de softwares e equipamentos da área se 

intercomuniquem com um propósito definido. Às vezes uma indústria aérea e a 

comunidade irá definir um sub-perfil de um padrão existente produzida por outra 

organização da área para reduzir as opções tornando assim a interoperabilidade 

mais viável para implementações. (HIMSS, 2013) 

 Tecnologia comum e IP: a utilização de uma tecnologia comum ou IP pode 

acelerar e reduzir a complexidade da interoperabilidade dos softwares e 

equipamentos da área por reduzir a variabilidade entre os componentes a partir 

de diferentes conjuntos de produtos de softwares desenvolvidos separadamente 

e, portanto, permitindo-lhes intercomunicar mais facilmente. Esta técnica tem 

alguns dos mesmos resultados usando técnicas como um produto comum 

fornecedor para produzir interoperabilidade. A tecnologia comum pode vir através 

de bibliotecas ou do desenvolvimento de código aberto. (HIMSS, 2013) 



 Implementação padrão dos softwares e equipamentos da área: a 

interoperabilidade dos softwares e equipamentos da aérea requerem um acordo 

comum que deve advir de um meio de um industrial, nacional ou padrão 

internacional. Cada uma delas tem um papel importante na redução da 

variabilidade nos softwares e equipamentos da área de intercomunicação e 

reforçar um entendimento comum sobre o objetivo final a ser alcançado. (HIMSS, 

2013) 

4.6.2 Proposta de ações especifica nos sistemas compartilhados 

Dentro dos aeroportos brasileiros, as empresas áreas para melhorar a 

qualidade do atendimento ao consumidor diminuindo assim os custos e melhorando os 

processos operacionais. 

Pode-se utilizar termos como extrair, transmitir, câmbio, mover, inserir e moldar 

para uma definição útil da interoperabilidade em sistemas compartilhados nos 

aeroportos brasileiros, onde as empresas aéreas precisam em relação a seus sistemas 

compartilhados (interoperabilidade): 

 Ser capaz de extrair de forma segura os registros dos passageiros, mantendo a 

granularidade dos dados estruturados; 

 Um usuário autorizado pode transmitir a totalidade ou uma parte de um registro 

de passageiro para outra empresa que usa um software diferente ou para um 

registro pessoal de escolha do passageiro, sem perder os dados estruturados 

existentes; 

 Uma organização descentralizada de intercâmbio de informações pode aceitar 

solicitações programáticas para cópias de um registro do passageiro a partir de 

um software externo e retornar registros em um formato padrão.  

 Uma organização pode mover todos os seus registros de passageiros para um 

novo software.  

 Uma organização pode incorporar a funcionalidade encapsulada dentro de 

softwares usando uma interface de programação de aplicativo possibilitando 



assim acesso a itens de dados específicos de acesso, manipulá-los, e, em 

seguida, armazenar um novo valor. 

A interoperabilidade em sistemas compartilhados das empresas áreas precisam 

se destinar a ajudar os funcionários uma prestação de serviços aos passageiros 

seguros e eficazes, administradores a reduzir a necessidade de recorrer aos 

fornecedores de softwares e equipamentos específicos e desenvolvedores de software 

para que eles possam desenvolver aplicações inovadoras e os passageiros para que 

eles possam acessar suas informações pessoais em qualquer lugar.  

Acesso generalizado aos softwares que estejam em conformidade com os 

usuários e necessário para se perceber o enorme potencial de um sistema 

compartilhado das empresas áreas habilitado. As organizações de prestação de 

serviços devem exigir esses recursos em seus fabricantes e desenvolvedores de 

softwares e equipamentos da área e eles devem se comprometer a fornecer softwares 

e equipamentos da área adequados. As empresas aéreas também devem 

comprometer-se a implementá-los e usá-los, além de ter todos os softwares e 

equipamentos da área que cumprir com os requisitos técnicos e vencer as barreiras 

sócio legais para troca de informações de forma generalizada visando transformar os 

sistemas compartilhados atuais.  

Por fim, a interoperabilidade dos sistemas das companhias aéreas deve 

abranger as informações do passageiro, o conhecimento e fluxo de trabalho dos 

funcionários e questões técnicas, tais como arquitetura, mensagens, interfaces e 

representação do conhecimento de dados e segurança, entre estes a privacidade de 

dados, confidencialidade, identificadores individuais e organização, etc. Normas 

destinadas a apoiar a interoperabilidade e documentos de política nacional da área 

devem ser cobertas. Estes devem incluir os padrões para a comunicação, mensagens, 

transferência de dados, imagens, encaminhamentos de passageiros, pedidos e 

resultados de solicitações e reclamações, padrões de representação de dados, 

terminologias e classificações que representem os dados dos passageiros, entre outras 

informações. 



5. CONCLUSÃO 

Verifica-se em relação aos sistemas compartilhados disponibilizados nos 

aeroportos brasileiros, para as empresas áreas que a interoperabilidade é a 

conectividade integrada de todos os softwares e equipamentos. A interoperabilidade 

permite que os dados e a informação gerada por um sistema possam ser utilizados de 

um modo significativo por outro sistema, se ou não, o último sistema é baseado em 

tecnologias diferentes. A interoperabilidade nos sistemas compartilhados das empresas 

áreas informatizadas está muito aquém de outros domínios, tais como finanças e 

transporte. Muitas tecnologias de informação implementadas, tais como registros 

eletrônicos de passageiros, tendem a ser local, proprietário e insular. Muitos sistemas 

em uso não foram projetados para se comunicar com outras pessoas, seja dentro ou 

fora das organizações prestadoras de serviços. 

Contudo, a interoperabilidade usando padrões abertos para apoiar a informação 

e troca de dados, tornou-se uma questão muito importante para os desenvolvedores de 

tecnologia de informação e implementadores. É provavelmente a maior preocupação de 

todos os governos nacionais de execução ou que promovam a implementação de redes 

e infraestruturas nacionais de informação. Observa-se que a interoperabilidade dos 

sistemas compartilhados das empresas áreas é diferente de se construir ou projetar 

algo. Um sistema projetado para construir ou projetar algo tem por base plantas 

detalhadas dos sistemas de ação, por exemplo, canalização, eletricidade, aquecimento, 

arrefecimento, etc. e só faz sentido para um único projeto, ele não funcionará de forma 

genérica em outros projetos. A concepção de softwares para uma prática de serviços 

aéreos que consiga projetar todas as diferentes necessárias e interagir em todo o país 

é um processo muito diferente. Um software que funcione na área não deve ser tratado 

como um software de engenharia e projetos e planos de construção que se baseia em 

leis de zoneamento, estradas, infraestruturas, regras, governança, segurança e 

proteção. 

Evidencia-se neste estudo que a Tecnologia da Informação quando aplicada 

aos aeroportos e utilizada pelas empresas áreas tem que considerar os diversos 



contextos vivenciados pelos profissionais da área, por exemplo, aeroportos em 

pequenas cidades terão diferentes capacidades e diferentes requisitos do que os 

grandes aeroportos localizados em capitais. Faz então necessário encontrar soluções 

baseadas na interoperabilidade em sistemas compartilhados que reconhecem estas 

diferenças e que consigam fornecer simultaneamente um conjunto comum de 

informações para apoiar tanto as simples como as complexas operações. 

Diante do narrado pode-se então concluir que além das diferenças de 

capacidades entre os aeroportos, diferentes prestadores, tipos de serviços, entre outras 

questões, a prestação de serviços das empresas aéreas e a relação com a Tecnologia 

da informação devem se apoiar em sistemas compartilhados com foco na qualidade do 

atendimento ao passageiro.  

Verifica-se a existência, cada vez mais, de novos dispositivos de prestação de 

serviços com foco no passageiro e mudanças dramáticas na forma como usamos a 

tecnologia de comunicação no setor aeroportuário, diminuindo o custo da operação, 

mantendo a qualidade e permitindo que as companhias aéreas aumentem o número de 

linhas áreas e aeroportos, sem aumentar os custos. O mais importante neste momento 

passa a ser então tomar as decisões de menor pesar em relação aos investimentos em 

sistemas compartilhados e que se deve fazer a coisa certa agora para que se possa 

acomodar as novas necessidades do futuro. 
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ANEXO 

 

 

QUESTIONÁRIO DE COLETA DE DADOS 

 

a. O aeroporto é um Hub ou é destino final? 

(  ) Hub 

(  ) Destino 

( ) Não Aplicável 

b. É mandatório ter uso compartilhado? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

( ) Não Aplicável 

c. O aeroporto disponibiliza algum modelo de uso compartilhado? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

( ) Não Aplicável 

d. O aeroporto disponibiliza uso compartilhado para balcões de check-in e gates 

domésticos? 



(  ) Sim 

(  ) Não 

( ) Não Aplicável 

e. O aeroporto disponibiliza serviços para baggage drop-off num único lugar e para 

todas as companhias aéreas? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

( ) Não Aplicável 

f. O aeroporto disponibiliza uso compartilhado para balcões de check-in e gates 

internacionais? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

( ) Não Aplicável 


