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Missão & Visão

Prestar serviços aeroportuários de 
excelência, criando valor para os clientes e 
contribuindo com o desenvolvimento do País.

Ser um elo estratégico para o setor de aviação 
civil e se consolidar no mercado como uma 

empresa de serviços aeroportuários.



 Breve panorama da história da aviação 
comercial no Brasil

 Como estamos

O papel da infraestrutura

Oportunidades

Roteiro



Breve panorama da história da 

aviação comercial no Brasil
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oferta, Rotas Litorâneas

Baixa rentabilidade, Renovação de 
frotas, Necessidade de regulação

Pioneiras

335 929

TABA

Regulação intensa,
SITAR, Competição 
controlada (regiões)
Incentivo ao  uso 
Bandeirantes (EMB 
110) 

Serviço aéreo não regular, baixa regulação 
para desregulação, liberalismo.
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Panorama (não exaustivo) da história da aviação comercial no Brasil
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Análises Possíveis:
Políticas públicas e planejamento setorial desalinhados? Tratativas isoladas para a logística do país?

Uma visão sobre as competências históricas de gestão do atual Ministério da Infraestrutura:

Segmento 1860 a 
1891 A 1906 A 1967 A 1990 A 1992 1992 1992 2016 2019

Agricultura
Comércio
Obras Públicas
Indústria
Comunicações
Portos
Aviação Civil
Viação
Transportes
Infraestrutura
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Análises Possíveis:
A Infraestrutura brasileira se posiciona para um contexto aprimorado de maturidade:

Esfera 2009 2011 2013 2014 2015 2018

Governo 
Federal

Política 
Nacional de 

Aviação Civil 
PNAC

Programa de 
Desenvolviment

o da Aviação 
Regional

PDAR

Ministérios/ 
Secretarias/ 
Empresas

Programa de 
Investimentos 
em Logística

Plano Nacional 
de Turismo

Plano Geral de 
Outorgas de 
Aeroportos

Plano Nacional 
de Logística

----------
Plano 

Aeroviário 
Nacional

Política 
Nacional de 
Transportes 

PNT
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Abear



E na prática?
Como estamos?



Market Share

Panorama atual aviação comercial no Brasil

SAC/FAA (2019)



58% da Rede87% da Rede

Panorama atual aviação comercial no Brasil

Top 20 Aeroportos

SAC/FAA (2018)
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SAC (2018)



Análises Possíveis:

Superconcentração de mercado

Rotas litorâneas (desde 1960)

Baixíssima capilaridade no Interior 
do país

“O Brasil tem uma aviação 
menor do que precisa”

Panorama atual aviação comercial no Brasil



What’s next?



 Aprendizado
 Baixa Regulação
 Regulação 

excessiva
 Desregulação
 Rotas litorâneas

 Concentração de:
• Cias aéreas
• Aeroportos

 Capital estrangeiro
 Novos operadores 

de aeroportos
 Rotas litorâneas

?

Panorama atual aviação comercial no Brasil
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O papel da Infraestrutura



PAN/MInfra (2018)

Oferta de Infraestrutura de 
transportes interurbanos 

Desenvolvimento 
econômico local

Correlação da ordem de 77% entre as variáveis dos dois segmentos: 
relação positiva, independentemente do conhecimento de qual 

elemento é o gerador e qual é o resultante.

O papel da infraestrutura



Impacto/Efeito 
Econômico Contexto da Geração de Emprego

Diretos Cias Aéreas, Aeronautas, Aeroportuários, Navegação 
Aérea

Indiretos Combustível, Radares, Equipamentos, Produtos 
comercializados nos Aeroportos

Induzidos Bancos, restaurantes, telecomunicações, serviços 
oferecidos para a comunidade aeroportuária

Catalizadores
(Turismo)

Desdobramento da conectividade Aeroportuária: 
Hotéis, Locação de Carros, Presentes, Consumo fora do 

Aeroporto
ATAG (2018)

O papel da infraestrutura – Impactos da Aviação



“Essa evolução está sendo refletida pelos tradicionais grupos de 
companhias aéreas, já que algumas delas estão começando a se diversificar 
a partir do modelo clássico de hub e spoke.

Como resultado, os aeroportos regionais agora definem as economias de 
suas comunidades.“

“Não se trata apenas de impulsionar o desenvolvimento do turismo, mas, 
principalmente, de usar os aeroportos como catalisadores da regeneração 
econômica e do crescimento”.

Aviation Week + ACI Europe (2017)

O papel da infraestrutura (Caso Europeu – 2017)



4,42

1,23

2,21

1
A Cada 1 Emprego Direto (Cia Aérea/Aeroporto Orgânico)

2,21 Empregos Indiretos (Fornecedores diretos e 
indiretos para o Aeroporto)

1,23 Empregos Indiretos por Efeito Induzido 
(Consumo dos Empregados  Diretos + Indiretos)

4,42 Empregos Indiretos - Catalizador 
Turístico (Hotelaria, Aluguel de Carros, 
Presentes, etc.)

Adaptado de ATAG (2018)
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Oportunidades



Hub & Spoke X Point-to-Point

Empresa Voos Média de Assentos Fundação Cidades Atendidas

Azul 1.431 118 2008 99
Latam 1.001 177 1976 44

Gol 950 174 2000 56

Praticamente a 
soma das duas 

seguintes!

Anac + FlightRadar24

Oportunidades para aviação comercial brasileira



Cenários Possíveis:

 Equilíbrio do market share

 Interiorização de rotas

 Desenvolvimento econômico (geradora e 
resultante – inclusive outros modais)

154

19

5

12

(186 em 2018)

Oportunidades para aviação comercial brasileira

Concessões de 
ferrovias e rodovias



Política Nacional de Transportes (PNT e PAN)

36 estratégias governamentais – três destaques:
“Fomentar o acesso ao transporte para populações da Amazônia Legal, para regiões
com potencial turístico e para regiões menos desenvolvidas do País, por meio da
integração eficiente entre o transporte aéreo e os demais modos”

“Estimular o desenvolvimento dos aeroportos regionais, a partir do aumento da
acessibilidade e conectividade nacional e regional.”

“Adotar critérios para priorização de investimentos voltados ao desenvolvimento dos
aeroportos, considerando os benefícios gerados para a sociedade.”

 Estímulo a 100% de capital privado em infraestrutura potencialmente atrativa financeiramente
 Receita total do FNAC em 20 anos: R$ 143,6 bilhões

Oportunidades para aviação comercial brasileira



697 Aeroportos

PAN/Minfra (2019)

Oportunidades para aviação comercial brasileira



Oportunidades para aviação comercial brasileira

SAC/FAA/FBTA/Banco Mundial

BR EUA

PIB 2017 (USD) 2 tri 20 tri
Aeroportos Públicos 588 (128) 5.092
Frota de Aeronaves 509 5.535

No que tange aos aeroportos:

 Políticas públicas em 
evolução

 Mercado em expansão
 Novos modelos de negócio, 

novas avaliações e estudos:
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No que tange aos aeroportos:

 Políticas públicas em 
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 Mercado em expansão
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francisconunes@infraero.gov.br

(61) 3312-3173

Obrigado!
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https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/04/27/sem-avianca-brasil-setor-de-aviacao-vai-ficar-mais-concentrado-e-preco-das-passagens-pode-
subir.ghtml

https://engenhariaaeronautica.com.br/blog/evolucao-dos-avioes-entenda-as-mudancas-ao-longo-da-historia/

https://turismosemcensura.com.br/novos-tempos-para-aviacao-2/

http://blog.aeroentusiasta.com.br/2019/01/historia-varig-o-logotipo-rejeitado.html

http://www.abphe.org.br/uploads/ABPHE%202017/16%20Um%20breve%20hist%C3%B3rico%20da%20avia%C3%A7%C3%A3o%20comercial%20brasil
eira.pdf

https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/estudos-e-notas-tecnicas/publicacoes-da-consultoria-legislativa/arquivos-pdf/pdf/109712.pdf

https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3138/tde-20072017-142034/publico/JoaoCarlosMedauCorr17.pdf

https://www.infraestrutura.gov.br/conteudo/137-evolucao-cronologica-do-ministerio-dos-transportes.html

https://www12.senado.leg.br/emdiscussao/edicoes/codigo-aeronautico/codigo-aeronautico/por-falta-de-planejamento-aviacao-regional-nao-decola

https://www.faa.gov/air_traffic/by_the_numbers/

http://www.forumdotransporteaereo.com.br/carta-dr-ozires-silva/

https://aviationbenefits.org/
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