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A associação foi criada em 2012
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Princípios ABEAR

• Padrões Internacionais

• Estado Eficiente

• Liberdade Tarifária
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Fontes: OACI, ANAC, DoT, SITA e ABEAR 5



De 2002 ao final do 1º semestre de 2015, a tarifa doméstica média teve 

redução de 53%, de R$ 616 para R$ 289 

Tarifa doméstica média real, 2002-2015
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Efeitos da liberdade tarifária no Brasil

Fonte: Relatório de Tarifas Aéras Domésticas – 33ª Edição - ANAC

Valor (R$)* 

* Valores em Reais atualizados pelo IPCA a junho de 2015 6



No acumulado 
dos últimos seis meses (nov-abr) 

a demanda tem queda de 

6,5%
em relação ao mesmo período 

do ano anterior Fonte: ABEAR

Mercado soma nove meses de retrações consecutivas
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Impactos nas finanças do setor

De janeiro a setembro de 2015, AVIANCA, AZUL, GOL e 
TAM acumularam prejuízo líquido de R$ 3,7 bi

Fonte: ANAC
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Cenário Atual
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Cenário Atual

2

3

Valorização do Dólar em relação ao Real

Impostos (destaque – ICMS)

Reajustes de tarifas operacionais e de taxas aeroportuárias

1

4 Aumento dos custos trabalhistas
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A aviação comercial brasileira vive um dos 
momentos mais desafiadores de seus 90 anos de história 

Limitação à recomposição de preços
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3

Equiparação da fórmula de precificação do QAV no Brasil 
aos parâmetros internacionais

Equiparação da incidência de tributação sobre o QAV aos 
parâmetros internacionais

Equiparação do ambiente regulatório, com eliminação das 
assimetrias nacionais, aos parâmetros internacionais

1

4

Ampliação e modernização da infraestrutura aeroportuária 
e aeronáutica para possibilitar a continuidade do aumento 
da eficiência operacional, em linha com os mercados de 
referência

Agenda de Competitividade

da Aviação Brasileira

Relação dos grandes temas institucionais de interesse para o setor, 
com possibilidade de atuação junto aos diversos stakeholders
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Agenda 2020 (2012) - Rota de crescimento

2012

Passageiros

Aeroportos

Rotas domésticas 

diretas

Funcionários

Frota

Investimentos                  Privados: R$ 26 - 36 bi                  Público: R$ 42 - 57 bi

* Valores e quantidades aproximados   **Frota ABEAR                                                                          Fonte: Bain & Co; Infraero; DAESP; IATA; HOTRAN

2020

98 milhões

96

479

1,2 milhão

450 aviões*

113 milhões

73 aeroportos

316 rotas

660 mil

empregos

526 aviões**

211 milhões

169

795

1,9 milhão

976 aviões**

Mesmo que as previsões tenham mudado com a desaceleração econômica, 
o país precisa evitar erros do passado e preparar a infraestrutura para o longo prazo 
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Infraestrutura saturada

Após longo período sem investimentos, em 2012 grande parte dos 
principais aeroportos do país operava no limite ou acima da capacidade

Com a concessão dos primeiros aeroportos, esse quadro começou a 

mudar, trazendo alguns ganhos localizados de eficiência
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Concessão pública

Algumas considerações sobre o processo de transferência da gestão 
de bens e serviços à iniciativa privada

Características: 
• Pessoa jurídica ou consórcio de empresas
• Exploração do negócio por conta e risco 
• Prazo determinado
• Formalidade contratual, seguindo todos os preceitos legais

Modalidades:
1. menor tarifa do serviço a ser prestado
2. maior oferta (outorga) da concessão
3. combinação menor tarifa com maior oferta 
4. melhor proposta técnica para preço fixado em edital
5. melhor combinação de menor tarifa e melhor técnica
6. melhor combinação de maior oferta e melhor técnica
7. maior oferta após qualificação de propostas técnicas

Princípios norteadores:
• Regularidade
• Continuidade
• Eficiência
• Segurança
• Atualidade
• Generalidade
• Modicidade das tarifas
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Concessão de aeroportos

Objetivos Escopo Atores/Ambiente RevisãoAnálise

Estudo do mercado e 

do modelo regulatório 

atual

Mudanças esperadas 

- exemplos: elevação 

de qualidade, 

redução de preço, 

aumento da 

eficiência, expansão 

de capacidade, etc

Atributos regulatórios 

e dimensão da 

intervenção do poder 

concedente

Candidatos 

potenciais, barreiras, 

custos políticos, 

institucionais e 

financeiros; 

adequação aos 

objetivos

Monitoramento, 

aprimoramentos, 

correções; 

Fiscalização e 

controle;  gestão 

de contratos
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Aspectos do processo:

Particularidades da concessão de aeroportos:
• Não existem modelos consagrados que estimem qual o volume mínimo de 

passageiros para viabilizar a concessão de aeroportos
• Volumes abaixo de 5 milhões de passageiros por ano, contudo, dificilmente permitem 

a recuperação de investimentos significativos

Algumas considerações sobre o processo de transferência da gestão 
de bens e serviços à iniciativa privada
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Situação presente

Ao final do atual certame de concessão, 58% dos passageiros no Brasil 
utilizarão aeroportos sob administração privada

Participação dos 20 principais aeroportos na movimentação de passageiros domésticos e internacionais, 2015

Aeroportos sob concessão

Aeroportos em processo de concessão

Aeroportos sob administração pública

Dos 10 
aeroportos de 
maior 
movimentação, 
apenas 
Congonhas, 
Santos
Dumont e 
Curitiba 
permanecerão 
com a Infraero

Fonte: Database ANAC 16



No cenário de 
mercado 
verificado após 
as primeiras 
concessões, 
entre outros 
itens que 
passaram a 
pressionar o 
setor, as 
despesas 
referentes às 
tarifas 
aeroportuárias 
tiveram alta 
acentuada 

Fonte: Empresas ABEAR

Efeitos das primeiras concessões
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No sistema como um todo, ineficiências operacionais impedem a utilização ideal da 
frota jovem, eficiente – e cara – da indústria

Ganhos operacionais seguem limitados

Fonte: Panorama ABEAR 2014

DISTÂNCIAS ÚTEIS POR HORA DE VOO, VALORES DE REFERÊNCIA E DIFERENÇAS (GAP)

Notas: 1. A distância média útil por hora de voo de referência corresponde à média ponderada das velocidades econômicas das aeronaves componentes da 
frota doméstica brasileira (como indicado pelos fabricantes nos respectivos manuais) em cada ano, pelas respectivas utilizações médias anuais; 2. Os dados de 
2014 referentes aos Estados Unidos não foram disponibilizados pela ICAO até a data desta publicação.
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Após as concessões, prêmio anual da SAC aponta que passageiros avaliam 
mais positivamente aeroportos ainda sob gestão pública

Clientes vêem melhorias de forma limitada
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Cinco anos após início do processo, mesmo com aumento de tarifas e 
novas receitas, consórcios têm problemas com as elevadas ofertas feitas na licitação

Operadores em dificuldades
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Nossos canais

11- 2369-6007

abear@abear.com.br

www.abear.com.br / www.agenciaabear.com.br

facebook.com/voarpormaisbr

@abear_br

http://www.112369-6007/
mailto:abear@abear.com.br
http://www.abear.com.br/
http://www.agenciaabear.com.br/
http://www.facebook.com/voarpormaisbr
http://WWW.@abear_br/

