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Apresentação

A Comissão de Turismo e Desporto tem orgulho de publicar a trans-
crição dos registros taquigráficos de um dos mais esclarecedores semi-
nários sobre a atual situação aeroportuária brasileira. O leitor poderá 
sanar dúvidas sobre políticas públicas para a aviação civil brasileira e 
regional, que cresceram mais de 160% nos últimos doze anos; política 
tarifária e carga tributária na aviação civil; infraestrutura aeroportuária, 
seus gargalos e perspectivas; obras e investimentos; prestação de ser-
viços de transporte aéreo e o consumidor; segurança e qualidade dos 
serviços e direitos do consumidor.

Este seminário contou com a presença do Sr. Ministro Wellington 
Moreira Franco, da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da Repú-
blica, e de muitas outras autoridades do governo federal, empresas pú-
blicas e representantes de várias empresas privadas e de consumidores, 
o que enriqueceu sobremaneira o debate travado neste que é o fórum 
por excelência dos debates públicos – a Câmara dos Deputados.

As informações aqui contidas com certeza são matéria-prima para 
a elaboração de projetos de lei, de requerimentos e outras ações parla-
mentares que objetivem o aprimoramento de nossa aviação civil e seus 
desmembramentos, mas também são matérias para fomentar novos de-
bates na sociedade, a qual, pelos meios legítimos, poderá agir em con-
junto com o Parlamento, cooperando, assim, para a conquista de melhor 
qualidade de vida para o nosso povo. 

Deputado Valadares Filho
Presidente da Comissão de Turismo e Desporto – 2013
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Os Desafios da Aviação Civil no Brasil

Convidados 

1. Wellington Moreira Franco – ministro-chefe da Secretaria de Avia-
ção Civil da Presidência da República.

2. Eduardo Sanovicz – presidente da Associação Brasileira das Empre-
sas Aéreas (Abear).

3. José Francisco Sales – diretor do Departamento de Pesquisas, Estu-
dos e Políticas do Ministério do Turismo.

4. Guilherme Ramalho – secretário-executivo da Secretaria de Avia-
ção Civil da Presidência da República. 

5. Fernando Mombelli – coordenador-geral de tributação da Receita 
Federal.

6. Pedro Azambuja – presidente do Sindicato Nacional das Empresas 
de Administração Aeroportuária.

7. Antonio Gustavo Matos do Vale – presidente da Infraero. 
8. Marcelo Guaranys – diretor-presidente da Agência Nacional de 

Aviação Civil (Anac). 
9. Leonardo de Almeida Alonso – gerente do departamento de trans-

portes e logística do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômi-
co e Social (BNDES). 

10. José Antunes Sobrinho – presidente do Conselho da Inframérica 
Aeroportos, composto pelas empresas Infravix Participações S.A. e 
Corporação América S.A.

11. Danielle Crema – superintendente de regulação econômica e acom-
panhamento de mercado da Anac.

12. Sandra Assali – presidente da Associação Brasileira de Parentes e 
Amigos de Vítimas de Acidentes Aéreos (Abrapavaa).
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13. Amauri Montadon Capuzzo – comandante associado à Associação 
Brasileira dos Pilotos da Aviação Civil (Abrapac).

14. Amaury Martins de Oliva – diretor do Departamento de Proteção e 
Defesa do Consumidor e secretário substituto da Secretaria Nacio-
nal do Consumidor do Ministério da Justiça. 

15. Ronaldo Jenkins – diretor de segurança e operações de voo da As-
sociação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear).

O SR. APRESENTADOR (Paulo) – Senhoras e senhores, bom dia.
Vamos dar início à abertura do seminário Os Desafios da Aviação 

Civil no Brasil.
Pedimos a gentileza de que os aparelhos celulares sejam desligados 

ou colocados no modo silencioso.
Este seminário é uma realização da Comissão de Turismo e Despor-

to, da Comissão de Viação e Transportes, da Comissão de Fiscalização 
Financeira e Controle e da Comissão de Integração Nacional, Desenvol-
vimento Regional e da Amazônia.

Neste momento convidamos para compor a Mesa de abertura, 
o Sr. Presidente da Comissão de Turismo e Desporto da Câmara dos 
Deputados, Exmo. Sr. Deputado Romário; o Exmo. Sr. Ministro-chefe da 
Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República, Moreira Fran-
co; o presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da 
Câmara dos Deputados, Exmo. Sr. Deputado Edinho Bez; o presidente 
da Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da 
Amazônia da Câmara dos Deputados, Exmo. Sr. Deputado Jerônimo 
Goergen; e o Exmo. Sr. Deputado José Stédile, membro da Comissão de 
Viação e Transportes da Câmara dos Deputados.

Senhoras e senhores, pedimos que todos se coloquem em posição de 
respeito para a execução do Hino Nacional.

(É executado o Hino Nacional.)
O SR. APRESENTADOR (Paulo) – Senhoras e senhores, as questões 

relacionadas ao turismo brasileiro e seus segmentos voltam ao debate na 
Câmara dos Deputados, desta vez em um seminário específico para ava-
liar a situação da aviação civil em nosso país. O tema é complexo, exi-
ge reflexões e soluções imediatas, principalmente pela proximidade dos 
megaeventos esportivos a partir da abertura da Copa das Confederações, 
em 15 de junho próximo.
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Este seminário objetiva examinar os gargalos do setor e as dificul-
dades encontradas por usuários e empresários da aviação civil para, a 
partir de diálogo transparente e de debate democrático, próprios do 
Poder Legislativo, reunir os resultados aqui apurados e pautar as ações 
desta Casa. O objetivo é contribuir para superar os entraves do setor, 
que tanto afligem os usuários dos transportes aéreos, com significativa 
interferência na economia interna como um todo.

Senhoras e senhores, ouviremos agora o Exmo. Sr. Ministro-chefe da 
Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República, Moreira Franco.

O SR. MINISTRO MOREIRA FRANCO – Exmo. Sr. Deputado Ro-
mário, deputado José Stédile, deputado Edinho Bez, deputado Jerônimo 
Goergen, Srs. Deputados, Sr. Presidente da Anac, Sr. Presidente da In-
fraero, senhores dirigentes de empresas de aviação, minhas senhoras e 
meus senhores, é uma alegria ter a oportunidade de vir à Câmara dos 
Deputados a convite de Comissões tão importantes desta Casa para 
conversar sobre uma questão que é um desafio para o governo brasileiro, 
para as empresas de aviação, para as empresas públicas que trabalham 
no setor e, sobretudo, para o órgão de fiscalização do setor, que busca, 
através do seu trabalho, garantir uma qualidade de serviços que atenda 
à expectativa do cidadão brasileiro.

Esse desafio parece, em um primeiro momento, que está sendo pres-
sionado pelos grandes eventos que vamos realizar, mas, na realidade, o 
maior desafio se dá no dia a dia, no cotidiano, nos aeroportos localizados 
pelo país inteiro que absorvem o crescimento que tivemos e a grande 
mobilidade social que marcou os últimos 10 anos no Brasil e que fez 
com que milhões de brasileiros tivessem acesso a esse modal que hoje é 
o principal a garantir a mobilidade do nosso cidadão.

É para atender às demandas do cidadão brasileiro, para melhorar efe-
tivamente a qualidade dos serviços prestados àqueles que – e, talvez, 
muitos deles pela primeira vez – usam um avião que o governo se mo-
bilizou do ponto de vista financeiro e também do ponto de vista do pla-
nejamento e da engenharia para recuperar anos de “degradação” – entre 
aspas, evidentemente – da nossa infraestrutura aeroportuária.

Eu acredito que esse desafio será vencido. Certamente, hoje, aqui, nós 
vamos dar mais um passo para compreender a natureza do problema e, 
a partir da compreensão da natureza do problema, buscar as melhores 
soluções, soluções essas que, inevitavelmente, passarão por esta Casa.
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Ontem nós tivemos a oportunidade, em um debate acalorado, de 
aprovar a medida provisória que vai contribuir de maneira importante 
para que a estrutura administrativa voltada para cuidar de transformar 
essa realidade possa mobilizar os recursos financeiros e administrativos 
necessários para que isso ocorra. Por isso, é um prazer, é uma alegria 
muito grande estar participando deste seminário.

Muito obrigado. 
O SR. APRESENTADOR (Paulo) – Ouviremos agora o Exmo. Sr. Pre-

sidente da Comissão de Turismo e Desporto da Câmara dos Deputados, 
deputado Romário.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Romário) – Bom dia.
Gostaria de saudar nosso Exmo. Sr. Ministro-chefe da Secretaria de 

Aviação Civil da Presidência da República, Moreira Franco, deputado 
José Stédile, deputado Edinho Bez, deputado Jerônimo Goergen e to-
dos os presidentes e representantes que se encontram presentes e os 
demais também.

A menos de um mês da Copa das Confederações e a um ano da Copa 
do Mundo, crescem as expectativas sobre o legado para a população por 
conta da preparação do país e esses megaeventos do esporte.

Independentemente dessas competições e dos resultados em favor 
das nossas comunidades, a Comissão de Turismo e Desporto, em par-
ceria com outras comissões permanentes da Casa, tem a obrigação de 
trazer ao debate temas polêmicos, como a crise da nossa aviação civil, 
que resulta em sistemáticos cancelamentos de voos, elevados preços das 
passagens, atrasos nas partidas, superlotações dos aeroportos, extravios 
de bagagens etc. Tais problemas refletem na economia interna, no mau 
atendimento ao público e em comprometedoras recepções aos turistas 
internacionais, principalmente.

Acreditamos que os nossos governantes não podem ficar dependen-
tes de competições mundiais importantes para buscar soluções dessas 
já prolongadas pendências no nosso país.

Recente balanço da Associação Brasileira de Empresas Aéreas de-
monstra que, entre 2002 e 2012, o transporte de passageiros no Brasil 
cresceu na ordem de 161%. Essa expressiva evolução demonstra a im-
portância do setor e a necessidade de seus serviços estarem à altura do 
público usuário.
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No entanto, nossas salas de embarque e desembarque não estão em 
condição de atender à demanda interna. Infelizmente, dentro do que a 
gente tem visto, não atendem exatamente como tem que ser feito. Serão 
acrescidos, naturalmente, movimentos de turistas e de outras pessoas 
por ocasião da Copa das Confederações e da Copa do Mundo.

O número de servidores das companhias aéreas é suficiente e com 
preparação adequada para o fluxo de passageiros em nossos aeroportos? 
Eu, particularmente, acredito que não. E acredito que os senhores aqui, 
hoje presentes, poderão dar algum tipo de resposta para todos nós em 
relação a isso.

Este seminário, na verdade, é de muita importância hoje para o nosso 
povo, para nossa população. Todos os dias nós acompanhamos, através 
da imprensa falada e escrita, principalmente, problemas que acontecem e 
vêm ocorrendo diariamente com os nossos aeroportos. Então, eu acredi-
to que este seminário possa ser de grande importância para a população.

Podemos realmente, a partir de agora, não só a minha Comissão, 
como as outras presentes também... Juntos, fizemos este seminário. 
Podemos conseguir aqui resultados relevantes para que muitos desses 
problemas deixem de acontecer. Que o nosso país, principalmente, que 
está vivendo um momento ímpar em sua história, ao receber grandes 
eventos, como foi dito por mim e por parte do nosso ministro, como 
Copa do Mundo, Olimpíadas e Copa das Confederações, possa realmen-
te receber esses turistas de braços abertos. Que eles não saiam daqui, 
depois desses eventos, decepcionados – coisa que infelizmente acontece 
com o turista brasileiro.

Muito obrigado a todos pela participação. Que tenhamos todos um 
bom seminário.

O SR. APRESENTADOR (Paulo) – Tem a palavra Exmo. Sr. Presi-
dente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos 
Deputados, deputado Edinho Bez.

O SR. DEPUTADO EDINHO BEZ – Sr. Presidente da Comissão de 
Turismo e Desporto da Câmara dos Deputados, nosso colega deputado 
Romário; Sr. Presidente da Comissão de Integração Nacional, Desenvol-
vimento Regional e da Amazônia da Câmara dos Deputados, deputado 
Jerônimo; Sr. Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor; cum-
primento nosso ministro e amigo de longa data, que foi deputado, co-
lega nosso, por muito tempo, conhecedor desta Casa, nosso ministro 



 18 Os Desafios da Aviação Civil no Brasil

Moreira Franco, ministro da Secretaria de Aviação Civil da Presidência 
da República. Cumprimento ainda todos os presentes.

Eu quero, inicialmente, parabenizar todos que tomaram a iniciativa 
para fazermos este seminário. Temos conversado diariamente nas co-
missões, nos corredores desta Casa, nos aeroportos, em nossos estados. 
Há preocupação, quase generalizada, quanto à infraestrutura nacional 
para o nosso crescimento.

Neste momento, aumenta a preocupação, baseada na Copa das 
Confederações. Nós teremos Olimpíadas, teremos a Copa do Mundo, 
em 2014, no próximo ano. Precisamos estar preparados para receber não 
somente os jogadores, mas inúmeros visitantes, milhares de visitantes, 
que virão ao Brasil através dos aeroportos, pelo menos a grande maioria.

É importante dizer que, recentemente, fizemos uma missão oficial no 
início de fevereiro. Nessa missão estavam presentes os deputados José 
Rocha, Afonso Hamm e outros parlamentares. Visitamos Londres, onde 
tivemos as últimas Olimpíadas, e a África do Sul, onde tivemos a última 
Copa do Mundo.

Nós não podemos, não devemos perder esta enorme oportunidade de 
vender o nosso país. A África do Sul mudou depois da Copa do Mundo. 
Aumentou 6%, ano passado, o número de visitantes turistas em função 
da Copa do Mundo. Muitos criticaram o governo por ter investido em 
ferrovias, inclusive de alta velocidade, em rodovias e em tantas outras 
áreas de infraestrutura. Mas a Copa passou, o investimento está lá, é um 
grande legado.

Com o potencial turístico que tem o Brasil, não vamos perder esta 
oportunidade. Eu contesto todos que, às vezes, criticam o governo ou 
aqueles que estão investindo, porque nós temos problemas na saúde, na 
segurança, porque nós só vamos ter outra Copa do Mundo sei lá quan-
do. É uma grande oportunidade. Nós seremos vistos por mais de três 
bilhões de pessoas durante a Copa do Mundo. E nós já estamos em evi-
dência dois, três anos antes. E a Copa está chegando. O mundo inteiro 
fala da Copa do Mundo, que vai ser no Brasil. Então, nós não deveremos 
medir esforços no objetivo de apresentarmos o melhor.

Obviamente, temos muitas coisas internas do Brasil para falarmos. 
Hoje estamos tendo este primeiro seminário. Semana que vem, estare-
mos tendo outro. E virão outros. Inclusive, acertamos um para aconte-
cer em novembro, através da Comissão de Viação e Transportes, da qual 
também sou membro. Teremos inúmeras reuniões para discutir isso.
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Na qualidade de presidente da Comissão de Fiscalização Financeira 
e Controle da Câmara dos Deputados, também me coloco à disposição, 
com os demais presidentes. Afinal de contas, somos todos brasileiros, 
moramos nas cidades dos nossos respectivos estados, mas somos parla-
mentares brasileiros e aqui discutimos questões nacionais e internacio-
nais. Não vamos medir esforços.

Meu amigo particular, ministro Moreira Franco, sem desmerecer os 
demais, também é botafoguense como eu – fomos campeões agora re-
centemente, passamos até mal. Mas houve mais manifestações positivas.

Ministro, à estrutura dos aeroportos, ao treinamento das pessoas dos 
aeroportos, à receptividade das pessoas que aqui chegarão, e também ao 
percurso do aeroporto até o hotel e do hotel até os estádios, nós estamos 
atentos a tudo isso. Mas hoje nós vamos focar mais com o nosso minis-
tro, que já mexeu nessa área, e nos colocar à disposição.

Parabéns, deputado Romário, pela iniciativa de fazermos também 
este seminário em conjunto com outras comissões e, mesmo os parla-
mentares que não estão aqui presentes, por inúmeras atividades que nós 
temos hoje na Casa, como é praxe, é normal principalmente às quartas-
-feiras, independentemente disso, tomarão conhecimento daquilo que 
nós estamos tratando aqui, porque tudo está sendo gravado e servirá 
para aqueles que entenderem ser importante nos ajudar, para que o 
Brasil faça uma grande Copa do Mundo.

Teremos já a Copa das Confederações e teremos as Olimpíadas. In-
dependentemente disso, precisamos dessa infraestrutura para o cresci-
mento do nosso Brasil.

Muito obrigado.
O SR. APRESENTADOR (Paulo) – Sras. e Srs., o deputado Romário 

precisa se ausentar por alguns minutos. Para substituí-lo nesta Mesa de 
abertura, convidamos o Exmo. Sr. Deputado Afonso Hamm.

Ouviremos agora o Exmo. Sr. Deputado José Stédile, membro da Co-
missão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados.

O SR. DEPUTADO JOSÉ STÉDILE – Bom dia a todos. Gostaríamos 
de saudar a presença em nossa Casa do ministro-chefe da Secretaria 
Especial de Aviação Civil da Presidência da República, querido Morei-
ra Franco; o nosso agora representante deputado Afonso Hamm, da 
Comissão de Turismo e Desporto, meu colega gaúcho também. Aliás, 
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somos maioria na Mesa: deputados Jerônimo, Afonso e o Edinho tam-
bém, mas S.Exa. foi exportado.

Queríamos saudar a presença do deputado Edinho Bez, nosso presi-
dente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos 
Deputados, que é meu colega também na Comissão de Viação e Trans-
portes, e o nosso colega também gaúcho, deputado Jerônimo Goergen 
– viu como eu acerto o Goergen? O ministro perguntou como se pronun-
ciava Goergen –, que é o presidente da Comissão de Integração Nacional, 
Desenvolvimento Regional e da Amazônia.

Eu diria que nós estamos diante de grandes desafios, de busca de so-
luções e que estamos diante de um bom problema. O principal problema 
seria se nós não tivéssemos passageiros, não estivéssemos aqui discu-
tindo como incentivar a utilização dos aeroportos, como nos mobilizar. 
Nós estamos diante de um problema gerado pelo crescimento econômi-
co que, na minha opinião, é um bom problema. Só que nós precisamos 
buscar soluções para esses desafios. Eu diria que nós, da Comissão de 
Viação e Transportes, temos, sim, a preocupação da Copa do Mundo, 
do evento do próximo mês, mas a nossa maior preocupação é com a 
estrutura como um todo.

Em relação à Copa do Mundo, certamente teremos soluções alterna-
tivas para resolver os problemas pontuais, mas o que nos preocupa é a 
continuidade: como fica o Brasil depois? Como vai ficar agora? Quais as 
soluções que iremos buscar? Então, este seminário tem esse objetivo. À 
tarde estarei participando também como moderador de uma das Mesas 
que vai se aprofundar no problema. E esperamos que possamos sair da-
qui não apenas com denúncias. Queremos sair daqui com sugestões e 
uma busca integrada de soluções para o Brasil.

Essa é a mensagem que a Comissão de Viação e Transportes, através 
de minha pessoa, está deixando. À tarde iremos participar com mais 
profundidade desse assunto.

Muito obrigado. 
O SR. APRESENTADOR (Paulo) – Para concluirmos esta solenida-

de de abertura, ouviremos agora o Sr. Presidente da Comissão de Inte-
gração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia, deputado 
Jerônimo Goergen.

O SR. DEPUTADO JERÔNIMO GOERGEN – Eu gostaria de saudar 
o ministro Moreira Franco. A importância de sua presença aqui, Sr. 



21

Ministro, é a mesma que a Casa vem dando a este tema, ao reunir qua-
tro importantes Comissões para um dia inteiro de debates sobre aquilo 
que é hoje um dos problemas que o Brasil precisa resolver para buscar 
o seu desenvolvimento.

Eu penso que tratar do tema da aviação apenas como um proble-
ma da Copa do Mundo é um erro. Nós devemos tratar a questão de 
infraestrutura do país como um todo. Tanto que é que na Comissão que 
presido, a Comissão de Integração Nacional – e na pessoa da deputada 
Marinha Raupp, que aqui se encontra, quero saudar todos os seus mem-
bros –, nós criamos a Subcomissão da Aviação Civil, e o trabalho vem 
sendo coordenado pelo deputado Raul Lima e relatado pelo deputado 
Plínio Valério.

Eu queria apenas, ministro, aproveitando e saudando o deputado 
Afonso Hamm, que preside nossa reunião neste momento, e os 
deputados Edinho e Stédile, agregar alguns aspectos que não são apenas 
estruturais. Inclusive, o painel que vamos conduzir é sobre segurança de 
voo. O Brasil, por não ter toda a infraestrutura necessária, não pode se 
descuidar, e tem se descuidado em alguns aspectos dessa questão.

Ministro, eu queria debater aqui esta pauta, e V.Exa. inclusive nos 
receberá em seu gabinete. Esta Casa, no final do ano, debateu o Código 
Brasileiro de Aeronáutica. E fizemos um acordo com o setor no sentido 
de que não o votaríamos no final do ano, mas ao longo deste ano. Esse 
Código tem alguns avanços, mas tem também alguns problemas, como, 
por exemplo, a carga horária dos pilotos. Se aprovado, ela se elevará para 
19 horas. Isso é um debate necessário a ser feito. A segurança de voo é 
muito importante.

Por isso, aproveitando a reunião das quatro comissões, trago uma pe-
tição pública eletrônica com 10 mil assinaturas, buscando apoio dessas 
comissões, deputado Edinho, na aprovação do Projeto de Lei 4.824, que 
trata da nova regulamentação dos aeronautas e que pode beneficiar, sim, 
isso tudo que vamos debater ao longo do dia.

Segurança de voo é primordial, é fundamental. Oitenta e cinco por 
cento dos incidentes aéreos no Brasil são oriundos de fadiga humana. O 
debate do Código Brasileiro de Aeronáutica, que esta Casa está por con-
cluir, não pode deixar de levar em conta isso. E esse debate nós faremos 
ao final da tarde, quando conduziremos essa Mesa de trabalho.

Portanto, sinto-me muito honrado. Neste momento, mais do que nun-
ca, a Casa Legislativa do Brasil demonstra atualização com o sentimento 
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da sociedade, com o pensamento da sociedade e com as necessidades do 
Brasil num aspecto tão importante, que é a aviação.

Desejo aqui, deputados Afonso Hamm, José Stédile e Edinho Bez, 
um profícuo trabalho. E quero agradecer, ministro, a sua dedicação em 
estar aqui conosco. É a sua área, a sua Pasta, e podemos ser parceiros 
para avançar naquilo de que o Brasil precisa.

Muito obrigado e um bom trabalho a todos! 
O SR. APRESENTADOR (Paulo) – Agradecemos a presença das au-

toridades da Mesa e as convidamos a retornarem a seus lugares no audi-
tório, para assistirem à continuação da programação.

Pedimos que continue à Mesa o Exmo. Sr. Ministro Moreira Franco. 
Convidamos para tomar assento à Mesa o Exmo. Sr. Deputado Valada-
res Filho, que será o moderador da primeira Mesa técnica.

Aos interessados em fazer perguntas à Mesa, informo que temos à es-
querda do auditório uma mesa onde se encontram algumas fichas. Basta 
preenchê-las, e elas serão conduzidas ao presidente da Mesa.

Senhoras e senhores, tenham todos um bom dia e um bom seminário! 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Afonso Hamm) – Bom dia a todos. 

Na condição de 2º vice-presidente da Comissão de Turismo e Desporto, 
substituo aqui o nosso presidente Romário. Já temos a presença na Mesa 
do deputado Valadares Filho, o 1º vice-presidente da Comissão de Turis-
mo e Desporto, que fará o papel de moderador deste painel. Até brinquei 
com o deputado Romário, dizendo que fui goleiro profissional e vou ter 
que substituir um centroavante, mas estou fazendo isso neste momento 
com muita satisfação.

Mais uma vez, agradeço a presença e permanência na Mesa de nosso 
palestrante, o ministro Moreira Franco, que assumiu recentemente essa 
Secretaria, esse staff, esse Ministério propriamente dito, que trata da 
aviação, área importante e estratégica para o país.

Estamos dando início ao nosso primeiro painel, que tem como título: 
Políticas Públicas para a Aviação Civil Brasileira e Regional.

Trataremos aqui, com os palestrantes, da abordagem dos aspectos da 
aviação e dos nossos aeroportos regionais, que são muito importantes 
para um país com a dimensão do Brasil, haja vista a potencialidade do 
turismo, a movimentação e, em especial, os eventos ao qual insistente-
mente temos nos referido.
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Queria também convidar para fazer parte da Mesa, como painelista, 
o Sr. Eduardo Sanovicz, presidente da Associação Brasileira das Empre-
sas Aéreas (Abear), representando as empresas aéreas.

Nós contávamos com a participação do Sr. Ministro do Turismo, 
Gastão Viera, que não confirmou a presença nem enviou representante, 
embora houvesse uma pré-confirmação. Lamentamos a não presença 
de representação do Ministério do Turismo neste momento. Talvez ele 
ainda possa se fazer presente no transcorrer do nosso painel.

De imediato, eu queria disponibilizar a palavra ao nosso modera-
dor, vice-presidente e colega, deputado Valadares Filho, para fazer a 
sua manifestação.

O SR. DEPUTADO VALADARES FILHO – Bom dia a todos e a todas.
Cumprimento o deputado Afonso Hamm, 2º vice-presidente da Co-

missão de Turismo e Desporto da Câmara dos Deputados, que preside a 
Mesa dos trabalhos; o querido ministro Moreira Franco, ministro-chefe 
da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República; o Sr. Eduar-
do Sanovicz, presidente da Abear, representando as empresas aéreas – é 
um prazer tê-lo aqui em nosso evento; os Srs. Deputados presentes e o 
público em geral.

De forma breve, como um dos autores do requerimento que viabili-
zou este seminário, quero dizer que nós vamos debater aqui, como já foi 
dito pelos outros parlamentares, um dos momentos mais importantes 
do país, em relação não só aos eventos, mas também a um dos temas 
hoje mais discutidos no Brasil, a aviação civil, os preços das empresas 
aéreas, a qualidade dos serviços, muitas vezes questionadas, e a questão 
aeroportuária. Será um seminário de extrema importância para que nós 
possamos ouvir os palestrantes, tirar as dúvidas que os parlamentares 
possam ter durante o evento e ter os esclarecimentos sobre a situação 
atual da aviação civil.

Fazemos o registro de que confiamos plenamente no recente traba-
lho do ministro Moreira Franco, pela sua historia, pela sua competência. 
Tenho certeza absoluta de que sua palestra poderá esclarecer os planos 
futuros da aviação civil brasileira, não só para os grandes eventos que 
teremos pela frente, como a Copa das Confederações este ano, no pró-
ximo ano, a Copa do Mundo, e, em 2016, as Olimpíadas. Que essa nova 
roupagem que a aviação civil possa ter no futuro deixe um grande legado 
para o povo brasileiro.
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Mais uma vez, Sr. Ministro, Sr. Eduardo, obrigado pela presença. Va-
mos, sem dúvida alguma, ter um seminário muito proveitoso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Afonso Hamm) – Agradecemos ao 
deputado Valadares Filho, que permanece conosco.

Só para esclarecimento da funcionalidade deste primeiro painel, 
nós estamos gravando o seminário, então, informamos que vamos ter a 
transcrição das notas taquigráficas também. Solicito que alguém que vá 
se manifestar utilize os microfones. Nós vamos disponibilizá-los. Tam-
bém peço aos expositores que assinem a autorização para a publicação e 
utilização pela Câmara dos Deputados das imagens e vozes gravadas no 
decorrer deste evento, para nós cumprirmos esse trâmite e esse ritual.

Lista de inscrições para debate nós temos na mesa e vamos disponi-
bilizar uma pessoa de apoio para aqueles que queiram se inscrever para 
fazer as indagações e alguns posicionamentos.

Quero mencionar os deputados que estão presentes neste momen-
to: deputado José Airton, deputado Vicente Candido, deputado Paulão e 
deputado Edinho Bez, entre os que estão aqui conosco também.

Queria, então, de imediato, passar a palavra ao Exmo. Sr. Ministro 
Moreira Franco, ministro-chefe da Secretaria de Aviação Civil da Presi-
dência da República.

O prazo que nós estabelecemos é próximo de 20 minutos. Eu aviso 
quando estiver em 15 minutos, para que V.Exa. faça a sua manifesta-
ção e nós possamos, dentro do possível, discorrer dentro desse tempo. 
E, depois, na sequência, nós teremos os demais palestrantes, os demais 
painelistas aqui conosco.

Disponibilizo a palavra por 20 minutos ao nosso ministro, 
ex-deputado. Quando presidi esta Comissão, nós tivemos a oportunida-
de, quando V.Exa. estava na direção da Caixa Federal, de buscarmos os 
recursos na flexibilização da reformulação da Lei Pelé, reconhecendo os 
clubes formadores. E nós buscamos 0,5% dos prêmios das loterias para 
o suporte e estímulo ao esporte brasileiro, o que estamos sediando, mas 
para a formação.

Então, já agradecemos inclusive a sua condição de apoiador de algo 
que, do ponto de vista de legislação, consolidamos, e, agora, há um mês, 
foi feita a regulamentação. Portanto, o esporte brasileiro agradece.

Em nossa gestão como presidente desta Comissão, tivemos a felicida-
de de estabelecer uma longa agenda próxima de um ano e com resulta-
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dos, consequentemente, já em apoio aos nossos atletas de rendimento e, 
principalmente, a inclusão social através do esporte.

Com a palavra o ministro Moreira Franco.
O SR. MINISTRO MOREIRA FRANCO – Eu gostaria de agrade-

cer ao presidente desta Mesa, deputado Afonso Hamm, ao moderador 
deste painel, deputado Valadares Filho, e ao presidente da Abear, Edu-
ardo Sanovicz.

Quero dizer que é uma alegria muito grande, repito, estar aqui pre-
sente, até porque a discussão desse tema hoje contribui não só para aju-
dar a resolver o problema, por uma compreensão maior da natureza do 
problema, como também nos permite encontrar no debate caminhos e 
alternativas para a solução.

O discurso do deputado Romário me parece muito elucidativo da 
discrição do quadro, da conjuntura que vive a aviação brasileira, não 
só do ponto de vista da infraestrutura aeroportuária, como também da 
própria prestação de serviço em si. Temos grandes dificuldades e gran-
des desafios.

No campo da infraestrutura aeroportuária, nós temos certamente, 
neste momento, neste quadro, o maior desafio. E esse desafio não de-
corre de questões que surgiram agora, decorre de questões que estão 
escritas na longa história do final do século passado e do começo deste 
século da economia e da sociedade brasileira.

Não custa lembrar que, no final dos anos 70, nós tivemos uma grande 
crise internacional, uma crise que fez com que, em 1982, o México de-
clarasse falência e, a partir daí, houvesse a debacle de todos os países da 
América Latina, que se viram durante as décadas anteriores com fartura 
de recursos financeiros decorrentes do petrodólar, com taxas de juros 
extremamente baixas. À medida que a crise cambial se instala, a taxa de 
juros sobe, os recursos somem, e as ditaduras militares caem, como con-
sequência política da crise econômica que se instalou não só no Brasil, 
mas no mundo, à medida que os países desenvolvidos passaram também 
a viver uma crise.

Esse quadro, que começa em 1982, quando o Brasil declara a mo-
ratória, pega a década de 80, pega a década de 90, e o Estado brasilei-
ro só vai ter recursos para investir no segundo mandato do presiden-
te Lula. Nós não podemos nos esquecer de que, no primeiro mandato 
do presidente Lula, o programa de governo foi uma grande operação 
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tapa-buraco. E não foi porque o presidente não tivesse competência, 
porque, no segundo mandato, à medida que teve dinheiro, se mostrou 
capaz de promover mudanças profundas na infraestrutura, na econo-
mia, no quadro social brasileiro.

A consequência da crise econômica, que começa com a crise cambial, 
passa para uma crise financeira, e há uma crise fiscal, que nos atormen-
tou, que nos levou a ter uma inflação de 85% ao mês. Então, é claro que 
nesse ambiente nós tivemos uma falência da capacidade, não digo nem 
de ampliar, mas de manter a infraestrutura brasileira, e, dentre elas, evi-
dentemente, a infraestrutura aeroportuária, sobretudo porque, naquele 
momento, havia um monopólio, quer dizer, o Estado brasileiro detinha 
sozinho a responsabilidade de tocar toda a infraestrutura aeroportuária. 
À medida que ele quebra, a consequência é imediata. E essa consequên-
cia só começa a ser tratada no plano do planejamento, como já disse, no 
final do segundo mandato do presidente Lula e, agora, no mandato da 
presidenta Dilma.

A compreensão desse fato me parece extremamente importante, não 
porque busco aqui justificativa de natureza política para uma realidade 
econômica. Eu acho que ela é importante para compreendermos a na-
tureza do problema que nós estamos vivendo. E que as cobranças sejam 
feitas no sentido construtivo. E o sentido construtivo não é evitar a crítica 
de uma oposição combatente, mas, sim, de nós entendermos a natureza 
do problema e, pelo entendimento da natureza, mesmo criticando, mes-
mo na oposição, nós possamos construir soluções que sejam adequadas.

Nesses anos todos, o país mudou bastante. Nós tivemos uma mo-
bilidade econômica. A partir do segundo mandato do presidente Lula, 
esse processo se acelera, ele começa um pouco antes. Nós tivemos uma 
mobilidade social que colocou no mercado brasileiro 40 milhões de con-
sumidores. A classe média brasileira – para que os senhores tenham 
uma ideia –, no ano passado, consumiu 1,1 trilhão de reais. Se nós to-
mássemos a classe média como um país, a classe média brasileira estaria 
no G-20 pela capacidade de consumo que tem. E essa classe média, que 
passa a ser usuária do serviço aéreo brasileiro, pressiona os aeroportos e 
pressiona uma infraestrutura que estava absolutamente dilapidada pe-
los anos, pelas décadas de fragilidade de investimento que o Estado bra-
sileiro viveu. E, por consequência, teve que conviver com a degradação 
da sua infraestrutura. Ela não só não avançou, como andou para trás. 
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E, à medida que as pessoas pressionam algo que não avança e que anda 
para trás, dá-se esse quadro que nós estamos vivendo aí. 

Está aqui o presidente da Infraero, que, melhor do que eu, sabe, por-
que está há mais tempo sentado nessa frigideira quente sobre labaredas 
altas, a dificuldade que é você ter que tapar buraco diante de tempestade. 
A área inunda, as pessoas reclamam. E, como o atendimento na infra-
estrutura aeroportuária é muito precário, a pressão dos meios de comu-
nicação, dos usuários cada vez mais se torna uma pressão intransigente. 

Agora mesmo tivemos um problema climático. O Aeroporto Santos 
Dumont ficou fechado na sexta-feira passada quase o dia todo, e, evi-
dentemente, um jornal mostra uma foto – não quero aqui, porque não 
faz parte da minha história política, combater a imprensa, eu acho que a 
liberdade de imprensa é boa, e a pauleira tem que comer dos dois lados –, 
mas eu achei estranho, porque é uma foto tão arrumadinha, que dizia: “E 
agora? como é que vai ser na Copa?” 

Se acontecer o mesmo que ocorreu na sexta-feira por força da von-
tade de São Pedro, vai ser a mesma coisa, o aeroporto vai ter que fi-
car fechado. Se nós estivéssemos no dia a dia dando um atendimento 
adequado, tratando o usuário do sistema aéreo brasileiro como cliente, 
como deve ser tratado e será tratado, porque esse é o nosso objetivo, 
certamente as pessoas seriam mais condescendentes e entenderiam me-
lhor as consequências daquele episódio, que não era uma questão dos 
homens, mas fruto da vontade de Deus.

Nós temos capacidade de resolver, e vamos resolver, aquilo que diz 
respeito ao nosso mundo, mas nós não temos capacidade de conversar e 
acertar o momento em que o tempo fecha, em que há tempestades, em 
que nos Estados Unidos há nevascas, e aí você vai pelo mundo. Não se 
tem controle de questões climáticas. Cada vez mais, por força da incor-
poração de tecnologias, o homem faz previsão e se organiza para que, 
quando os fenômenos que estão previstos ocorrerem, nós tenhamos res-
postas que sejam adequadas. Isso nós também iremos fazer. 

Por que a minha confiança é tão grande ao dizer que esse problema 
nós vamos resolver e que essa capacidade de incorporação de tecnologia 
na operação e na gestão do sistema aéreo nós também iremos ter? Por-
que nós estamos atuando, por determinação da presidenta Dilma, em 
cinco faixas, cinco áreas de transformações, de mudanças do sistema no 
que diz respeito à base de infraestrutura.
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Na primeira delas, nós estamos fazendo concessão. E aí eu quero 
abrir um pequeno parêntese: felizmente o Brasil saiu do dilema que foi 
imposto durante a década de 90, pouco antes da década de 90, ao final 
da de 80, década de 90 e início dos anos 2000, segundo o qual, de um 
lado, havia todo o debate ideológico que dizia que o caminho do céu, o 
acesso ao nirvana, a pureza da modernidade e da transformação se daria 
para aqueles que tivessem a coragem de praticar o Estado mínimo e de 
acabar com a presença do Estado na economia. Aqueles que eram con-
tra eram acusados de jurássicos. De outro lado, havia a resposta a essa 
posição, como toda posição ideológica intransigente, de ver essas pesso-
as como entreguistas, dilapidadores do patrimônio público, figuras que 
queriam fugir da responsabilidade de garantir a integridade nacional e o 
crescimento de um país forte e sólido. 

Esse debate, que mobilizou esta Casa durante tantos anos, hoje não 
existe mais. Há uma postura mais pragmática, mais objetiva. Há a cons-
ciência de que o país, para crescer, precisa aumentar a capacidade de 
investimento, que é baixa, ainda é muito baixa em relação ao PIB. E não 
só de investimento público, é necessário que nós possamos aumentar 
a capacidade de investimento público e de investimento privado. E aí, 
quando se promove esse esforço, tem-se a obrigação de saber e definir 
previamente as áreas principais de atuação do investimento público e do 
investimento privado.

O investimento público tem que estar voltado para cuidar e estimu-
lar a inovação, o desenvolvimento da tecnologia, a criação de ambientes 
que incorporem tecnologia e o aumento da produtividade. São ques-
tões de risco alto, para que o investimento privado possa desenvolver 
aquelas ações que garantam melhor qualidade de vida, melhor oferta de 
serviços adequados.

Dentro dessa nova postura, o governo da presidenta Dilma assumiu 
o processo de concessão de alguns aeroportos. Curiosamente, para mos-
trar a razão de ser dessa iniciativa, nós fizemos uma pesquisa para me-
dir a percepção do cliente, do usuário do serviço. Essa pesquisa vai ser 
permanente. Ela está começando trimestralmente, mas nós queremos 
fazê-la mensalmente, para orientar não só o serviço dos aeroportos con-
cessionados, mas também aqueles que continuarão a ser operados pela 
Infraero, para ajudar as empresas a perceberem sobretudo a fragilidade 
da prestação de seus serviços e, evidentemente, para dar à Anac mais 
um instrumento para que a fiscalização e o controle que ela faz sobre 
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o sistema, como agência reguladora, seja feito de maneira mais eficaz e 
com foco mais bem determinado.

Segundo essa pesquisa – a primeira delas, o relatório saiu agora, re-
centemente –, dos quatro piores aeroportos, somente o de Cuiabá, que 
é considerado o pior aeroporto, não está sendo concessionado; os outros 
três estão sendo concessionados. Os aeroportos de Brasília, de Guaru-
lhos e de Viracopos estão concessionados, e, agora, no mês de setembro, 
nós vamos dar início ao processo de licitação dos dois novos aeroportos 
a serem concessionados, o do Galeão e o de Confins.

Com isso, nós vamos trazer para o Brasil novos operadores, opera-
dores com experiência internacional de grande aeroportos. Para essa se-
gunda concessão, o piso imposto, determinado, para as empresas opera-
doras participarem já como investidoras, participarem do negócio para 
terem a responsabilidade de se mobilizarem para garantir serviços de 
qualidade, é de 35 milhões de passageiros por ano. Então, são empresas 
operadoras com grande experiência.

Além disso, nós estamos nos organizando para que os contratos 
realizados no ato da concessão, contratos de obras físicas e de melho-
rias tecnológicas, sejam acompanhados e efetivamente cumpridos no 
prazo determinado. 

Esse programa está indo bem. As pessoas perguntam se vamos ter 
novas concessões ou não. Esse é um problema que será avaliado, por-
que não é mais uma questão de natureza ideológica, não é uma questão 
de natureza política; é uma questão de natureza operacional. Se houver 
pressões e não tivermos condições de resolvê-las com a estrutura que 
temos, vai-se discutir a hipótese da privatização. Caso contrário, se es-
tivermos prestando um serviço adequado ao cidadão brasileiro, nós não 
faremos isso.

O segundo programa que temos – e aí eu vou ter que resumir, por-
que só tenho cinco minutos – é o do PAC 2, com intervenções em 23 
aeroportos. Muitas dessas intervenções, todas elas de responsabilidade 
da Infraero – e sobre isso o presidente vai aqui falar –, estão atrasadas. 
Esses atrasos devem-se a questões de natureza técnica; não se trata de 
gestão, mas de questão de natureza técnica.

O processo que eu descrevi rapidamente aqui, dos anos negros em 
que não tínhamos capacidade de realizar obras, não só acabou no Brasil 
com a profissão de engenheiro, tirando do mercado uma geração intei-
ra de engenheiros que saíram da engenharia e foram para o mercado 
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financeiro, mas também destruiu as empresas de projetos. Tivemos 
grandes empresas, como a Hidroservice, a Promo, a Internacional de 
Engenharia e várias outras empresas de projetos reconhecidas interna-
cionalmente, além de empresas de gerenciamento de obras. Todas elas 
quebraram porque não tinham obras para fazer. Agora, para execução 
dessas obras, nós temos que ter projetos. E esses projetos são feitos por 
empresas que não têm experiência, não têm know-how, não têm massa 
crítica capaz de garantir projetos que sejam desenvolvidos com rapidez. 
Então, como os projetos não são aceitos, terão que ser refeitos.

Por outro lado, o Tribunal de Contas, infelizmente... Eu espero até 
que os deputados discutam isso, porque nós vivemos num mercado de 
trabalho que fixa preço, hora das atividades profissionais. Os deputados 
sabem tão bem quanto eu, como todos que aqui estão, que, se você quer 
um produto de boa qualidade, você tem que pagar por ele, e pagar caro. 
Não se tem coisa de boa qualidade e barata. Da mesma forma, se se quer 
um projeto de qualidade, um grande projeto de arquitetura, um grande 
projeto de engenharia, tem-se um custo, e ele é feito pelas pessoas mais 
qualificadas, que se formaram, que estudaram, que investiram e que, 
consequentemente, ganham salários diferenciados. 

Eu creio que o salário pago aos engenheiros do Tribunal de Contas, 
o salário-hora, é maior do que o salário que é obrigado a se pagar pelas 
empresas de projeto a seus engenheiros. E aí se cria um problema muito 
grave: nunca se tem condições de colocar para esse grande desafio o me-
lhor do talento brasileiro, porque, com os preços praticados, não se pode 
trazer o que há de melhor para construir, para a classe média brasileira, 
um aeroporto de qualidade, comparável a qualquer outro no mundo.

Esse conflito tem que ser resolvido. Nós temos que entender que gas-
tar não é pecado. Nós temos que entender que, se quisermos fazer obras 
de qualidade, como foi feita Brasília, que é orgulho de todos nós, temos 
que ter um grande arquiteto, um grande projetista, nós temos que ter as 
melhores empresas de engenharia nas suas diversas áreas técnicas, e isso 
custa recurso, investimento, dinheiro. Só se faz isso gastando. Mas, como 
o Brasil não tinha dinheiro durante muito tempo, criou-se a mentalidade 
de que gastar é suspeito, a ponto de, há 15 dias, a manchete de um jornal 
ser: Papa custa 120 milhões. Como se o papa fosse culpado – porque o 
Brasil vai receber o papa, a soma de gastos do governo federal, do governo 
estadual e do governo municipal dá 120 milhões – e estivesse fazendo 
mumunha lá para sua visita custar 120 milhões aos cofres públicos.
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Quer dizer, é uma mentalidade que entendemos, mas nós temos que 
discutir isso. Nós temos que levantar essa questão. Se nós quisermos 
melhorar a qualidade dos serviços aeroportuários, nós temos que trazer 
para prestar serviço as melhores empresas de engenharia, os melhores 
engenheiros, os melhores arquitetos. Nós temos que pagar o preço de 
incorporação de novas tecnologias. Para que as malas não fiquem per-
didas, é preciso que os operadores tenham, trabalhem com a melhor 
tecnologia de controle de malas que já existe no mundo. 

No Aeroporto de Heathrow, a operadora que ganhou não conseguiu 
compatibilizar, nos primeiros meses, os programas, e sumiram 30 mi-
lhões de malas. Mas, depois, com a própria incorporação de tecnologias 
adequadas, o problema foi resolvido, e hoje se tem uma qualidade de 
serviço excepcional. Mas isso custa dinheiro, porque se trabalha com o 
que há de melhor. Se queremos bons serviços, e teremos, nós vamos ter 
que trabalhar com o que há de melhor no mundo – e pagar o custo, o 
preço de termos o que há de melhor no mundo.

Então, essa discussão precisa ser feita, e precisa ser feita nesta Casa, 
precisa ser feita no Tribunal de Contas, porque toda uma geração foi 
criada com o objetivo de evitar gasto – administradores, fiscalizadores, 
nas suas diversas áreas. O poder público não tinha dinheiro. Politica-
mente não dá para você fazer campanha eleitoral dizendo que não tem 
projeto, não tem programa, não tem promessa a fazer. As promessas e 
os projetos eram apresentados, os governos não tinham dinheiro, então 
começaram a criar uma série de dificuldades administrativas para que 
esses projetos não chegassem ao Orçamento. E, depois, fiscalização sob 
fiscalização, sempre com a ideologia de evitar o gasto. 

Hoje as coisas mudaram, o poder público tem recursos, o poder pú-
blico está se preparando, nas diversas áreas da infraestrutura e nas di-
versas áreas de presença do Estado brasileiro, com planos, programas e 
projetos. Esses planos, programas e projetos têm recursos, e nós todos 
estamos vendo que a capacidade de gastar esses recursos é muito baixa. 
Diariamente, nós vemos cobranças na imprensa, na tribuna desta Casa, 
por parte da oposição e até de companheiros do governo, no sentido de 
que o governo tem demonstrado pouca capacidade de gastar. É verdade. 

Nós temos um caso aqui na Infraero. O Aeroporto do Galeão, em 
dois anos, só conseguiu gastar 5,23% do recurso que tem. E por que só 
conseguiu gastar 5,23%? Por causa dos projetos, que não eram possí-
veis de ser aprovados e implementados pelos técnicos da Infraero. Eles 
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tiveram e têm que ser refeitos. Isso atrasa. E o custo do atraso de uma 
obra é muito alto. Só que é um fato que independe da vontade do ad-
ministrador, decorre de uma realidade – eu volto ao início da minha 
conversa –, de um problema que foi criado por uma história que vive-
mos. E temos que compreender essa história para entender a natureza 
do problema por que passamos hoje e resolver o problema respeitando a 
natureza desse problema.

Por isso, quero finalizar fazendo um apelo aos deputados, aos sena-
dores, aos técnicos que aqui estão, para que nós não tenhamos receio de 
enfrentar esse debate. Alguns com mais veemência, outros com menos 
veemência, alguns com mais entusiasmo, outros com menos entusias-
mo, alguns defendendo o governo, outros batendo no governo, mas esse 
debate precisa ser feito. E ele se resume numa coisa muito singela: se nós 
queremos, e vamos ter, uma melhoria significativa na estrutura aeropor-
tuária brasileira, temos que trazer para esse projeto o que há de melhor 
na engenharia do Brasil, o que há de melhor na produção tecnológica, 
na pesquisa, na inovação no Brasil. E, para que nós possamos trazer os 
melhores, temos que ter recursos que remunerem os melhores. O cida-
dão paga passagem, e não paga pouco, paga imposto, paga tarifas etc., 
vai para os aeroportos e ainda não tem uma qualidade de serviços que 
esteja à altura da sua expectativa, do seu direito. 

Hoje a classe média brasileira, que é a grande usuária do sistema aé-
reo para atividade de lazer, quer ser protagonista. Ela tem o direito de 
ser protagonista, porque está pagando por aquilo que está consumindo. 
E ser protagonista significa ter capacidade de exigir qualidade, preço e 
segurança no trabalho. E nós temos a obrigação de nos mobilizar para 
garantir ao cidadão, ao usuário do serviço aéreo no dia a dia no Brasil 
qualidade, segurança e preço. 

Há disposição política por parte da presidenta Dilma; essa disposição 
ela manifesta reiteradamente em seus pronunciamentos, e é a orienta-
ção que dá à SAC, à Anac e à Infraero: nós temos que tratar o usuário do 
sistema aéreo brasileiro, o passageiro, como cliente. Nós temos que dar a 
ele, no seu dia a dia, o que há de melhor do ponto de vista de conforto, de 
segurança, de preço. E esse melhor significa uma estrutura que atenda, 
no que há de mais moderno, as expectativas do cidadão que paga para 
usar esse serviço.

Muito obrigado. 
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Afonso Hamm) – Agradecemos ao 
ministro-chefe da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da Repúbli-
ca, Moreira Franco. S.Exa. vai permanecer um tempo conosco, mas eu 
gostaria que permanecesse ainda um pouco mais, até porque, natural-
mente, já temos alguns encaminhamentos de perguntas. 

Vamos ter ainda dois palestrantes. Nós queremos, em seguida, fazer 
o convite ao representante do Ministério do Turismo. 

Antes, eu queria posicioná-lo, ministro, acerca do ponto de vista de 
como são importantes as obras estratégicas agora para a Copa do Mun-
do. Já estamos iniciando a Copa das Confederações. Nós tivemos uma 
audiência pública segunda-feira – o assessor especial da Presidência da 
Infraero, Dr. Solimar, estava conosco – no Rio Grande do Sul, para tra-
tar do Aeroporto Salgado Filho, porque não fica pronto o aumento da 
pista para a Copa. Mas agora conseguimos, dentro do projeto, e há com-
plexidade pela drenagem. Enfim, é uma obra que tem um cronograma, 
e nós estamos acompanhando esse cronograma. Temos também no Rio 
Grande do Sul o Aeroporto 20 de Setembro, que é novo. V.Exa. esteve lá 
há pouco tempo com o governador. 

E no sentido também de V.Exa. nos posicionar, depois, a respeito de 
como estão as obras em relação a atender a demanda da Copa, que são 
os aeroportos estratégicos. Essa é uma pergunta que todos têm feito, e o 
nosso seminário tem uma função de informação, de esclarecimento. É 
uma pergunta que fica para V.Exa. fazer o esclarecimento. V.Exa. quer 
fazer agora?

O SR. MINISTRO MOREIRA FRANCO – Sim, porque eu tenho 
que sair. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Afonso Hamm) – V.Exa. sai em seguida?
O SR. MINISTRO MOREIRA FRANCO – Sim. Vejam, dentro do 

PAC 2, nós temos os aeroportos para a Copa. Nós estamos agora na 
Copa das Confederações, e a Infraero fez, para cada um dos aeropor-
tos das cidades em que teremos jogos, um plano de contingência. Esse 
plano nós estamos juntando aos planos das prefeituras e dos governos 
estaduais. Nós estamos com um programa nos aeroportos para a Copa. 
Nesse programa, alguns aeroportos vêm num ritmo bom, a maioria com 
atraso, pelas razões que eu já expliquei aqui. Eu tenho certeza de que, 
quando o Dr. Gustavo, presidente da Infraero, fizer sua exposição, ele 
dará os detalhes de cada um desses aeroportos.
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Agora quero que saibam duas coisas. A primeira é que há uma vonta-
de muito grande, uma mobilização poderosa da capacidade de trabalho. 
Eu tenho dito à Infraero que nós não temos plano “b”, nós só temos 
plano “a”. Plano “a” significa que a Copa está com o calendário definido, 
e todo esforço tem de ser feito para que nós possamos cumprir o cro-
nograma fixado nos contratos. E esses contratos têm como referência 
exatamente esse calendário da Copa.

Os problemas que surgirem nós teremos que resolver, não só do pon-
to de vista técnico, como também do ponto de vista administrativo, jun-
to ao Tribunal de Contas, para que não gerem dificuldades na execução 
da própria obra. Já bastam as dificuldades com que a Infraero tem que 
conviver, descascando uma banana, ou um abacaxi, que são os aeropor-
tos de Vitória e de Goiânia. Essas nós estamos resolvendo com a presen-
ça ao nosso lado, ao lado da Infraero, do Tribunal de Contas.

Com relação ao Aeroporto 20 de Setembro, quero dizer que todos 
os aeroportos das capitais – quase todos, eu até me aventuro a dizer 
todos – estão hoje envolvidos pelas cidades. O crescimento das cidades 
brasileiras tem sido extremamente alto, com uma velocidade muito alta, 
tanto que estamos já pedindo aos governadores que façam um planeja-
mento, para os próximos 30, 40 anos, de áreas para se localizarem os 
novos aeroportos, porque a capacidade de ampliação desses aeroportos 
cada vez fica mais reduzida. 

E não é só por causa de custo. Têm uma característica esses aero-
portos. Quando escolhemos os aeroportos de capitais, as pessoas foram 
buscar os terrenos mais baratos. Então, tem-se pântano... A quantidade 
de pântano nesses aeroportos é uma coisa surpreendente. E, evidente-
mente, você fazer uma pista para um avião de grande peso em terreno 
pantanoso custa muito mais caro do que você trabalhar em terrenos que 
ofereçam melhores condições de engenharia. Então, está-se estimulan-
do os governos estaduais a buscar alternativas que deem mais segurança 
e estabilidade. 

O Rio Grande do Sul, no caso, está dentro desse programa, já tem 
uma área. O governador do estado assumiu a liderança desse proces-
so. E esse é um processo cuja liderança tem obrigatoriamente que ser 
assumida pelo governador, seja ele da base do governo ou não, porque 
tem-se que normalmente conversar com muitos prefeitos, tem-se que 
resolver problemas de natureza ambiental, problemas de natureza jurí-
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dica. E esses problemas, na sua quase totalidade, são da alçada do gover-
no estadual.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Afonso Hamm) – Muito obrigado, 
ministro. Sei que vai representá-lo mais tarde, V.Exa. pode permanecer 
o tempo que puder conosco aqui, o Dr. Juliano Noman, que é da Secre-
taria de Aviação Civil. Está combinado que ele o representará aqui na 
medida em que V.Exa. não puder estar presente. 

Queria registrar a presença aqui, conosco, do deputado Vanderlei 
Macris, do deputado José Carlos Araújo, estão participando do debate, e 
do ex-deputado Paulo Piau, hoje prefeito de Uberaba, uma grande cida-
de. Parabéns! Quero agradecer-lhe a presença.

Gostaríamos de chamar à Mesa o representante do Ministério do 
Turismo, Sr. José Francisco Salles, diretor do Departamento de Estudos 
e Pesquisas da Secretaria Nacional de Políticas do Turismo do Ministé-
rio do Turismo, que representa aqui o ministro.

De imediato, passo a palavra, pelo tempo máximo de 20 minutos, ao 
Dr. Eduardo Sanovicz, presidente da Associação Brasileira das Empresas 
Aéreas, que representa aqui todas as empresas do segmento aéreo.

Eu lhe avisarei quando faltarem cinco minutos.
O SR. EDUARDO SANOVICZ – Bom dia, Sr. Deputado Afonso 

Hamm, saudando o senhor, eu gostaria de saudar todos os parlamentares 
aqui presentes, Sras. e Srs. Deputados. Cumprimento também o ministro 
Moreira Franco e todos os colegas de sua equipe, colegas da Anac, da In-
fraero e da SAC. Cumprimento os profissionais da aviação brasileira, não 
apenas os que representam as empresas, mas também aqueles que repre-
sentam as entidades tanto da aviação nacional como da aviação interna-
cional. Cumprimento os executivos do conjunto da cadeia produtiva da 
aviação brasileira e todos aqueles interessados no tema.

Para enfrentar esse tema que nos foi proposto, eu creio que a aborda-
gem inicial do Sr. Ministro é extremamente adequada e apropriada. O 
Brasil é um país continental, um país muito grande, e, por opção histó-
rica, opção hoje na realidade de propriedade da história, ao longo dos úl-
timos 60, 70 anos fez opções de investimentos que geraram certos resul-
tados, entre eles: a baixa conectividade terrestre; a baixa conectividade 
ferroviária e rodoviária; a baixa conectividade pelos meios aquaviários. 
E o setor aéreo acabou assumindo, ao longo dos últimos anos, um papel 
protagonista em conectar o país, ou seja, fazer com que as pessoas, fazer 
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com que cargas, fazer com que empreendimentos, negócios, enfim, fa-
zer com que um conjunto imenso de possibilidades de encontros acon-
tecessem neste país.

Essa opção de investimento foi acompanhada por outra opção. Eu 
aqui não estou fazendo juízo de valor sobre elas, mas apenas citando his-
toricamente um fato. Essa outra opção acabou levando a uma profunda 
concentração econômica do país que se verifica nos primórdios da nossa 
industrialização, décadas de 30, 40, 50.

Essa concentração acaba por configurar uma formação econômica 
do país, acaba por configurar um cenário econômico no qual muitas re-
giões do país acabam não recebendo investimentos ao longo de décadas. 
Pois é com essa cara que esse país chegou ao final do século passado.

Bem disse aqui o ministro que nós vivemos um processo bastante inte-
ressante de mudanças – não quero repetir as palavras dele, mas creio que 
vale a pena resgatar o conceito – nesta década recente. No caso da aviação, 
essas mudanças se refletiram de maneira bastante objetiva e mensurável.

O que aconteceu? Em 2002 nós tivemos a desregulamentação do ca-
pítulo passagens aéreas, ou seja, de 2002 para cá, ao contrário do que 
vivíamos nas décadas anteriores, cada vez que se vai andar de avião, de-
pendendo do horário, da rota, do dia, do tempo e tal, tem um preço. 
Por quê? Porque inaugurou-se a livre competição, a livre disputa dentro 
desse mercado. Se se pegasse um avião em 1995, 1997, quarta-feira, às 11 
da manhã, o preço do voo Santos Dumont-Congonhas era igual ao preço 
que se pagaria na segunda ou na sexta.

Esta mudança, a liberação das tarifas, começa a se verificar em para-
lelo a uma mudança de cenário neste país marcado na última década por 
algumas características importantes: primeiro, a ampliação da renda mé-
dia da população, a inclusão de um volume extremamente representativo 
de cidadãos no mercado de consumo – as últimas pesquisas dão conta de 
quase 60 milhões de cidadãos consumindo melhor – e o reflexo dessa in-
corporação num conjunto impressionante de distintas regiões brasileiras 
que passam também a receber investimentos em infraestrutura.

Na hora em que esses dois cenários se encontram – o aumento de 
emprego e renda e algumas ondas de desenvolvimento regional que se 
configuram –, no processo de criação de um mercado de disputa pelo 
passageiro, uma curva acaba fazendo com que nos últimos seis anos, e 
são dados da Anac, o preço médio das passagens caia 46%. Ele cai prati-
camente pela metade. 
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(Não identificado) – Em quantos anos?
O SR. EDUARDO SANOVICZ – Seis anos. De 2006 a 2012, houve 

uma queda de 46% da tarifa média da passagem aérea. 
Ora, a curva da queda do preço médio da passagem e a curva de as-

censão da capacidade de aquisição de passagem aérea, porque ao mesmo 
tempo entra a figura do crédito até então inexistente – hoje compra-se 
passagens em oito vezes, dez vezes, coisa que há 10 anos não se podia –, 
geram o número lido aqui pelo deputado Romário no seu discurso de 
abertura: de um país que tinha 33 milhões de passageiros em aviões no 
ano de 2002 e que fechou o ano passado, somando os tráfegos interno e 
internacional gerados por brasileiros, com pouco mais de 100 milhões de 
passageiros no mercado doméstico, ou seja, triplica o número de brasilei-
ros andando de avião.

E aí nós chegamos – e novamente vou usar a frase de um dos parla-
mentares que estava aqui, o deputado José Stédile – a um problema. Mas 
é um bom problema. 

Eu me lembro, e tenho três décadas nessa área entre turismo, eventos 
e aviação, de um evento muito tradicional do nosso setor que reunia – 
reúne ainda, perdão – os agentes de viagem, operadores, representantes 
de companhias aéreas. Nos anos 80 e 90, era muito comum usarmos a 
expressão “bater lata”. A expressão “batendo lata” significava dizer que o 
avião levantou batendo lata; ou seja, ele levantou vazio. 

Hoje, nós temos outro problema. Mas é um bom problema: é como 
enfrentar os desafios de um setor que triplica e ao mesmo tempo passa 
por uma situação concreta no chão, qual seja a que acaba de descrever 
com muita propriedade o nosso ministro: um garoto de 10 anos de re-
pente fez 25 usando trajes de um rapaz de 16, e aí as coisas começam a 
se complicar. 

Ora, essa nova aviação que tende a oferecer outro produto adequado 
a outro mercado e a outro público – e ao longo do dia nós vamos discu-
tir em vários painéis essas questões e esses desafios, portanto, não vou 
entrar muito nesse detalhe agora – para enfrentar os temas desta Mesa, 
o desenvolvimento, o turismo Regional etc., ela, a aviação, enfrenta um 
grande desafio: o custo da viagem. Porque, por mais que os custos te-
nham baixado, nós ainda vivemos situações e momentos, como também 
foi descrito aqui na abertura deste painel, de reclamações quanto a cus-
to. Falam: “Mas eu paguei tanto. É muito alto, etc., etc.” Da mesma forma 
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que nós temos passagens hoje de 79 e 100 reais, temos passagens, na 
outra ponta, com preços enormes, e isto gera disputa e reclamação.

O mais importante – e é isto, acho, que tem que ser saudado na ini-
ciativa desta Casa, deputado Hamm –, é trazer a esta Casa o debate. Sig-
nifica que nós temos que olhar a figura completa, que temos que olhar o 
retrato por inteiro e, a partir daí, começar a avaliar os pedaços, avaliar 
partes do retrato e ver como a Casa pode contribuir, com o debate de-
mocrático no Parlamento, para enfrentar os desafios. 

O grande retrato é o seguinte: do ponto de vista de preço, particular-
mente, em 2002, 17% dos passageiros pagaram menos de 300 reais para 
viajar de avião – 17%. Nenhum passageiro, ninguém entrou num avião 
neste país pagando menos de 100 reais. Não existiu. Segundo dados da 
Anac – dado público, está na Internet, não é um dado nosso, e a Anac, 
vocês sabem, recebe todas as tarifas praticadas em todos os voos de todo 
o país o ano inteiro e faz uma tabela –, se em 2002 17% de passageiros 
pagavam menos de 300 reais para entrar num avião, ano passado 67% 
voaram pagando uma tarifa menor que 300 reais, e 14% dos passageiros 
pagaram menos de 100 reais, contra zero em 2012. 

Isso significa que ainda assim estamos enfrentando desafios. Quais 
são? O nosso setor entende que nós temos desafios de três ordens: pri-
meiro, desafio de custos; segundo, desafio de tecnologia; e, terceiro, de-
safio de infraestrutura. Esses são os três temas sobre os quais, enquanto 
setor, nós ficamos extremamente felizes de entender que a Casa, que o 
Parlamento brasileiro, que a Câmara dos Deputados, quer se debruçar, 
se propõe a enfrentar, e não é de hoje. Quer dizer, é uma tradição desta 
Casa debater esse tema. A novidade aqui é a Abear, é a Associação, a 
Casa tem tradição nesse debate. Já, já eu vou falar sobre essa novidade.

O primeiro desafio é o de custos. Há dois temas – esses temas serão 
tratados creio que na terceira mesa do dia de hoje –: um deles é ligado 
ao custo do querosene de avião, do combustível usado para colocar os 
aviões no ar. Muitas vezes, colegas me perguntam: “Mas por que vocês 
falam tanto de querosene se a gasolina não aumenta não sei quantos 
anos?” Esse é o primeiro esclarecimento público a ser feito, não para este 
plenário, onde as pessoas são profissionais que trabalham no tema, mas 
para o público em geral. 

Querosene de aviação é um derivado de petróleo que não tem ne-
nhuma relação com gasolina de carro. Algumas pessoas, e geralmente 
o público, leem meio rápido a notícia e acabam se confundindo. Que-
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rosene de aviação se complica de maneira completamente diferente e é 
precificado de forma diferente. Isso nós questionamos e questionamos 
fortemente. E creio que é uma coisa impressionantemente positiva o 
Parlamento se envolver nesse debate. Por quê? Porque, há aproximada-
mente 30 anos, querosene de aviação vinha majoritariamente de fora do 
país, era um petróleo que vinha do Golfo do México, transportado de 
navio para o Brasil, e aqui passava por todo um processamento. Portan-
to, pagávamos essa tarifa de querosene de aviação em dólar, pagávamos 
o custo do seu frete, do seu transporte, pagávamos uma taxinha, que era 
um adicional de renovação de frota da Marinha Mercante, e isso fazia o 
preço final desse querosene de aviação.

Hoje, pouco mais de 80% desse querosene de aviação é produzido no 
Brasil. Recentemente, a nova diretora da refinaria da Petrobras, no Vale do 
Paraíba, em entrevista ao jornal Valor Econômico, disse que um dos orgu-
lhos dela, em sua carreira profissional, era o de que 100% do querosene de 
aviação consumido em Guarulhos era produzido na Revap. Para aqueles 
que não conhecem detalhes do estado de São Paulo, a Revap fica a pouco 
menos de 30 quilômetros do aeroporto de Guarulhos. Não me consta que 
o petróleo viaje de navio da Revap até o aeroporto de Guarulhos. Só que 
nós seguimos pagando pela mesma fórmula o querosene de aviação. 

O resultado disso, e que nos preocupa muito, deputado, é o seguinte: 
até pouco tempo atrás, vínhamos debatendo esse tema, e há anos vimos 
colocando esse tema internamente no país. Semana retrasada houve um 
seminário de aviação em Berlim, e essa preocupação, dado o crescimen-
to do peso do Brasil no cenário econômico mundial, chegou às organi-
zações internacionais do setor. 

O presidente da Iata, que é a nossa entidade mundial, colocou num 
debate, com base nos dados de que dispõe uma conta e um cálculo que 
o pessoal fez em âmbito internacional. O preço do querosene de avia-
ção no Brasil é de aproximadamente 30% superior à média do preço de 
querosene de aviação praticado no mercado internacional. Ao redor do 
mundo, ele toma em média 33% do custo das empresas aéreas. No Brasil, 
toma 43%.

(Não identificado) – E tem o ICMS também. 
O SR. EDUARDO SANOVICZ – Essa é a segunda conversa que eu 

vou colocar aqui. 
Então, essa é a primeira questão a ser enfrentada, se nós quiser-

mos enfrentar, por exemplo, custo de passagem aérea, ampliação de 
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aeroportos, ampliação de destinos, ampliação de atendimento a turistas, 
a passageiros e tal.

A segunda questão ligada a custo: o ICMS, como o senhor comentou. 
Ao redor do planeta não se taxa querosene de aviação, não há sobre-
taxas, ou quando há, são taxas extremamente pequenas. Nos Estados 
Unidos, há uma pequena taxa de 0,3%, para dar um exemplo ao senhor 
e aos demais parlamentares. No Brasil, nós pagamos de 12% a 25% de 
ICMS em cada estado pelo querosene de aviação. 

Para mostrar um pouco aos senhores a dimensão do que isso repre-
senta, é a conta matemática mais simples: pouco menos de 70% do trá-
fego aéreo nacional, por conta da história que o ministro descreveu e eu 
repeti agora há pouco, concentra-se ainda hoje – já foi pior, hoje está um 
pouco menos – 65%, 68% entre São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, 
Distrito Federal e Paraná. 

Os estados do Paraná, do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, há mui-
tos anos, trouxeram o ICMS a 12%, o Distrito Federal trouxe, há pouco 
mais de um mês, por decisão do governo Agnelo Queiroz, e ainda resta 
São Paulo, desses grandes, com 25%. Mas há uma relação enorme de 
estados, na hora em que fizermos a apresentação, daqui a pouco, eu 
vou mostrar o mapa do ICMS, que estão nessa tarifa. E os 25% são mais 
complicados porque eles são feitos por dentro do preço. De cada 100 
reais que é gasto com querosene de aviação, 75 é o custo dele, mais 25 
é querosene, quando o ICMS é 25. Significa, na realidade, que ele é 33% 
do preço. Portanto, um estado onde se tem 43, vejam o que significa só 
o peso regional do imposto.

Vale a pena, portanto – esse é outro debate que esta Casa pode tra-
var –, o seguinte: o QAV1 não é um produto de consumo local. Abas-
tecemos no seu estado, o Rio Grande do Sul, trazemos o senhor até 
Brasília, o senhor passou por seis, sete estados. Um colega do senhor 
pega o avião em Brasília, se dirige a Belém, passa por “x” estados. E esse 
querosene é hoje um insumo fundamental para essa conectividade a 
que me referi na abertura. 

Portanto, ele é estratégico para o desenvolvimento da nação, é es-
tratégico para o desenvolvimento regional, é estratégico para conseguir 
fazer com que as diversas regiões do país tenham acessibilidade para 
chegar e sair. Eu não imagino – vou citar um exemplo aqui da Casa – 

1  Querosene de aviação.
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que um parlamentar de um estado longínquo do Norte, por conta do seu 
mandato, que tem que estar aqui na quarta-feira, quinta-feira no seu es-
tado, e tem que voltar para cá na quinta-feira à noite, que ele possa fazer 
esse trajeto de carro. Assim sendo, esse é um problema a ser enfrentado.

A terceira questão é a infraestrutura. Acho que o ministro já falou 
sobre ela e teremos tempo para debater sobre isso. Basicamente, nós 
somos rigorosamente favoráveis ao processo de concessão, temos feito 
nossas contribuições ao processo de concessão, pretendemos fazer mais 
contribuições, particularmente ao que deve ser exigido dos concessio-
nários ao assumirem a operação dos aeroportos.

Em relação à aviação regional, dos 270 aeroportos mencionados no 
plano apresentado pelo governo federal, 73 foram apresentados pelas 
empresas aéreas. Os demais são reivindicações justas, corretas, apre-
sentadas pelos governadores, pelos prefeitos, pelas lideranças locais e 
regionais. Desses 73, nós inclusive dissemos, quando apresentamos isso 
a várias unidades de governo, que com investimentos e legalizações ne-
cessários, rapidamente, entre o conjunto das empresas, poderíamos co-
meçar a pensar em voar.

Por fim, creio que vale a pena mencionar mais dois temas. O grande 
ativo que nós construímos enquanto empresas aéreas é esse conjunto 
de 100 milhões de passageiros. Temos uma meta e nós entregamos uma 
agenda à Sra. Presidenta da República, ao Sr. Ministro Moreira Franco, 
ao seu antecessor, a outros ministros. E distribuímos nesta Casa, a cada 
uma das comissões envolvidas nesse debate, um documento chamado 
Agenda 2020, da aviação civil, na qual nós colocamos, de maneira bas-
tante detalhada esses problemas e desafios, colocamos algumas propos-
tas e algumas metas. 

Nós entendemos, Srs. Deputados, senhoras e senhores, que dos atu-
ais 100 milhões de passageiros, é possível chegarmos, em 2020, a 200 
milhões de passageiros, é possível dobrar o número de passageiros da 
aviação civil brasileira na razão direta da solução e do enfrentamento 
dos desafios a que me refiro aqui. É praticamente uma conta matemáti-
ca. O bom da aviação, ao mesmo tempo em que nos leva a estar perma-
nentemente explicando detalhes, é que ela é a atividade privada mais e 
melhor regulamentada do planeta. Sobre aviação há números para tudo. 
Não é assim: “Ah, eu imagino, eu penso, eu acho.” Reflete-se sobre dados 
e fatos concretos. É matemática direta. A redução de custos aumenta o 
voo para determinado destino. Vou dar um exemplo: um dos temas que 
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o ministro colocou foi o de pistas e aeroportos construídos em situações 
difíceis. No aeroporto de Rio Branco, no Acre, nós temos uma restrição 
quanto ao número de passageiros que podem entrar no avião para ater-
rissar e decolar devido às condições da pista. Quem define que temos 
que fazer a restrição do avião? A nossa equipe de segurança. As equipes 
de segurança de cada empresa têm normas. Essas normas são definidas 
pelos fabricantes dos aviões, são testadas em práticas internacionais, 
o Brasil pratica com o mesmo rigor as normas e as técnicas adotadas 
no mundo inteiro, e isso, naquela pista, faz com que um Boeing ou um 
Airbus tenha que baixar ou subir com menos passageiros do que a sua 
capacidade total.

Ora, não podemos, na hora de decolar, dizer: “Troca o avião, tira 40 
cadeiras e põe carga.” Isso não existe. São trinta e tantos, 40 assentos 
vazios. Se temos um produto X e só podemos comercializar 60% de X, 
como fazemos com o resto da conta? Obviamente, acabamos repassan-
do ela de alguma forma aos usuários. 

Portanto, vejam como o custo de infraestrutura impacta, e as contas 
são todas públicas, não há segredo algum. São temas como estes que 
entendemos possíveis de debater e de enfrentar ao longo do dia neste 
seminário. Profissionais do setor – eu vou participar de uma mesa, o 
comandante Jenkins, que é o nosso especialista técnico na área de segu-
rança, vai participar de outra – vão estar aqui para debater esses temas. 
Mas, do nosso ponto de vista, nada da aviação está escrito em pedra, não 
existe cláusula pétrea na aviação. Isso não é a Constituição da República. 
As mudanças tecnológicas – esse foi o ponto que eu acabei sobre o qual 
não me debrucei na minha explicação, mas deixo para frente –, princi-
palmente as ocorridas nos últimos dias 30 anos, são de tal ordem que a 
aviação de hoje não guarda relação com a aviação de 30 anos atrás, no 
seu exercício cotidiano, nos equipamentos utilizados, na estrutura dos 
aviões, na forma de conduzi-los, enfim.

Nesse sentido, nós entendemos que todos os pontos colocados aqui 
hoje, quer seja pelos parlamentares que abriram a sessão, quer seja 
pela proposta da pauta, quer seja pelos temas abordados nas apresen-
tações, são pontos passíveis de debate. E a Abear – com isso eu concluo, 
deputado, agradecendo a sua paciência – é uma entidade que se cons-
tituiu há pouco menos de um ano, pela iniciativa das empresas aéreas. 
A aviação no Brasil tem quase um século, a representação empresarial 
tem 80 anos, o Sindicato das Empresa Aéreas tem oito décadas. Mas as 
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empresas decidiram construir a Abear, entendendo esse novo momento, 
entendendo a necessidade de se fazerem representar de maneira insti-
tucional, para debater os temas a que me referi, de forma organizada e 
ordenada, como fazem os demais setores de economia que têm o hábito 
de vir aqui, ao Congresso, prestar contas, debater etc.

O antigo Sindicato Nacional das Empresas Aéreas segue existindo 
para cumprir o seu mandato sindical, qual seja: os temas ligados às re-
lações de trabalho e os temas ligados ao contencioso jurídico seguem 
sendo da agenda do Sindicato Nacional das Empresas Aéreas, as nego-
ciações salariais etc. E o que diz respeito à infraestrutura, a custos, aos 
temas institucionais e aos avanços de tecnologia, cabe à Abear conduzir.

Concluindo, quero agradecer à Comissão o convite. É uma honra po-
der estar aqui para debater com os senhores. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Afonso Hamm) – Parabenizamos o 

Sr. Eduardo Sanovicz pela qualidade das suas informações. Naturalmen-
te, durante o nosso seminário, agora pela manhã temos este painel e te-
remos mais três painéis na parte da tarde, teremos condições de ter um 
grande aprofundamento e também encaminhamentos. Há uma vontade 
e até mesmo uma necessidade de iniciativas do Legislativo e de orienta-
ção de gestão política por parte da nossa representação parlamentar. De 
maneira que este debate é absolutamente oportuno. 

Nós também levaremos adiante questões importantes, a exemplo das 
que já foram debatidas até este momento, mostrando que uma pista de 
baixa infraestrutura limita o número de passageiros e de carga. Isso é 
custo e é falta de condições de potencialidade.

Quanto ao ICMS, durante uma viagem, eu tive oportunidade de vi-
sitar a cabine dos pilotos e eles me diziam que, dependendo do estado 
onde eles abastecem, o diferencial de preço é grande. E hoje há prêmio 
pelas companhias aéreas aos pilotos pelo desempenho de economia na 
viagem. É o que se busca atualmente.

Então, são coisas que muitas vezes nós não temos oportunidade de 
levar ao conhecimento das pessoas, e este seminário nos permite fazê-lo, 
através da TV Câmara, dos meios de comunicação desta Casa, pela In-
ternet, e todos os meios que fazem a cobertura deste evento.

Quero destacar a presença dos deputados Edinho Araújo, Lael Va-
rella, Fabio Reis, da deputada Marinha Raupp. Caso tenha chegado mais 



 44 Os Desafios da Aviação Civil no Brasil

algum colega Parlamentar, gostaria que a nossa assessoria complemen-
tasse, para nós valorizarmos a presença de S.Exas. no nosso painel.

Nós temos inscritos três parlamentares para indagações: deputado 
Paulão, deputado Vicente Candido, que está desde o começo conosco, 
nosso parceiro da Comissão de Turismo e Desporto, e deputado Vander-
lei Macris. Está inscrito também um piloto, que já está com o conteúdo 
da sua pergunta. 

Informo que se alguém desejar, pode se posicionar para fazer ques-
tionamentos ou manifestar seu ponto de vista e poderá fazê-lo junto ao 
microfone ou por escrito à nossa assessoria. 

De imediato, vamos passar a palavra ao Dr. José Francisco Salles, 
representante do Ministério do Turismo, se possível, por 10 minutos, 
podendo estender o tempo por até 15 minutos, para podermos avançar 
um pouquinho nos outros temas. Mas, se for necessário, cumpriremos 
os 20 minutos regimentais. 

Franqueamos a palavra ao representante do Ministério do Turismo.
O SR. JOSÉ FRANCISCO SALES – Bom dia a todos. Bom dia, 

deputado. O Ministério do Turismo agradece o convite. Faço questão 
sempre de estar presente a estes debates. Cumprimento o companheiro 
da Secretaria da Aviação Civil que, com a Infraero, são parceiros.

O Ministério do Turismo vive fundamentalmente pesquisando ae-
roportos, pesquisando os passageiros, porque é preciso que saibamos a 
opinião do passageiro. Isso é o mais importante. Ele é a razão de tudo o 
que estamos aqui discutindo. 

O Eduardo já foi presidente da Embratur, nós estivemos juntos, e 
sabe que estamos 12 meses por ano, por exemplo, ouvindo os passagei-
ros internacionais. 

Quero, primeiro, ressaltar o seguinte: a aeronáutica civil é funda-
mental para o crescimento do turismo. Muita coisa já foi dita aqui, mas 
vou repeti-las, porque nós temos os números. 

De 2003, quando o Ministério se constituiu, a 2012, no que se refere 
ao turismo internacional, cresceu de 5 milhões e 300 mil desembarques 
para 9 milhões e 300 mil desembarques.

Agora, por que eu digo que a parte de aviação é extremamente im-
portante para o turismo? Porque 70% dos turistas estrangeiros que nos 
visitam vêm em aviões, ou seja, chegam por aeroportos. Desses turistas, 
quase 85% chegam hoje por Guarulhos e Galeão. Então, nós precisamos 
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e podemos trabalhar muito para disseminar a chegada pelos 15 aeropor-
tos internacionais que temos.

A gente pesquisa isso. Anualmente, nós ouvimos 31 mil turistas vin-
dos do exterior e os ouvimos, evidentemente, quando saem, porque é 
quando eles podem nos dizer o que encontraram de bom e o que encon-
traram de ruim e que precisa ser melhorado. Isso é permanente e é feito 
nos 15 aeroportos. 

Evidentemente, tem crescido a estrutura de voos nos demais 13 ae-
roportos internacionais, mas o crescimento ainda é pequeno, ou seja, foi 
por volta de 13% em 2003 e hoje ainda é 16%. Na verdade, a disseminação 
de voos internacionais pelos diversos aeroportos do Brasil é uma razão 
para fazer crescer o número de turistas estrangeiros que vêm ao país.

Turismo doméstico. Nós podemos dizer o seguinte: temos hoje 60 
milhões de brasileiros que viajam, e 15 milhões fazem turismo via avia-
ção civil. E vejam a capacidade de crescimento do turismo como um 
todo e em especial do turismo doméstico por via aérea, porque nós te-
mos aí cerca de 120 milhões de brasileiros que ainda não viajam. Mas, 
como já foi falado aqui por diversas pessoas que me precederam, o cres-
cimento da aviação é extremamente importante.

Desses 60 milhões de brasileiros, como eu disse, 15 milhões viajam 
por via aérea e realizam cerca de 45 milhões de viagens, que cresce-
ram exponencialmente a partir de 2003. As razões já foram ditas aqui: o 
crescimento da classe média; o crescimento da renda; a facilidade de pa-
gamento, às vezes em oito ou dez vezes, o que facilita muito; e os preços.

Realmente, os dados do Eduardo são fundamentais: ele disse clara-
mente os percentuais de quem paga menos. E, hoje, quem sabe compra 
com antecedência e viaja bem barato por avião, às vezes até mais barato 
do que por rodovia. Esses dados das pesquisas do Ministério do Turismo 
estão disponíveis em www.turismo.gov.br/dadosefatos. Todas essas pes-
quisas que nós fazemos estão disponíveis.

Nós estamos muito preocupados, como eu disse, em conhecer cada 
vez mais o viajante, tanto que já estamos estruturados para primeiro pes-
quisar o viajante nacional e internacional da Copa das Confederações. 
Nós vamos ouvir, em cada jogo, 695 pessoas que vão assistir ao jogo, o 
que vai dar em torno de 10 mil pesquisados, e vamos pesquisar nos aero-
portos, na parte internacional, quatro mil visitantes que tenham vindo 
para a Copa das Confederações. 
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Outro dado importante é o seguinte: nós vamos ter um evento muito 
grande, que é a Jornada Mundial da Juventude. É um público inteira-
mente diferente, um público de jovens, um público cuja forma de viajar 
é diferente. Por exemplo, eles certamente não ocuparão a rede hoteleira, 
usarão as casas de famílias católicas e toda a estrutura da Igreja Católica 
para se hospedar. Mas, no mínimo, entre 350 mil a 400 mil jovens cató-
licos virão por via aérea, e essa gente nós vamos pesquisar.

Evidentemente, nós vamos concentrar a pesquisa no Rio de Janeiro, 
porque, como os senhores sabem, a Jornada Mundial da Juventude, que 
é um evento que vai nos possibilitar conhecer a estrutura do turismo 
religioso, tem duas fases: primeiro, os jovens que vêm do Brasil mesmo 
e do exterior vão se espalhar por diversas dioceses do Brasil inteiro, du-
rante os seis primeiros dias; depois, nos seis dias seguintes, vão se con-
centrar todos no Rio de Janeiro, onde estará o Papa. Então, nós vamos 
conhecer muita coisa. 

Eu digo o seguinte: ao Ministério do Turismo cabe, de forma mui-
to efetiva, conhecer o viajante, conhecer o passageiro. Para quê? Nós 
precisamos fornecer instrumentos de definição a toda estrutura, seja 
estrutura da própria Câmara e do Senado, estrutura de governo, que 
decide, e estrutura empresarial. Lá a gente pergunta – são questionários 
grandes – exaustivamente como é que o cidadão enfrentou a viagem, as 
dificuldades que a viagem ofereceu, e as facilidades. Através disso, nós 
podemos fornecer esses dados que permitem as decisões não só de go-
verno, como as decisões empresariais.

Então, eu entendo o seguinte: para nós do Ministério do Turismo é 
extremamente importante um debate dessa natureza, porque o cresci-
mento da aviação é fundamental tanto para o crescimento do turismo 
doméstico quanto para o crescimento do turismo internacional. 

Deixamos à disposição dos senhores, nos nossos sites, toda a estru-
tura de pesquisas que temos, que são importantes, às vezes, para defini-
ções de investimentos e definições de políticas públicas.

Muito obrigado aos senhores.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Afonso Hamm) – Obrigado, Dr. José 

Francisco, até por ter cumprido o prazo, e com um excelente conteúdo 
e boas informações.

Também quero cumprimentar o Dr. Rodrigo Lamego, o chefe da As-
sessoria Parlamentar do Ministério, que recebe a todos os congressistas, 
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deputados federais e senadores e faz o encaminhamento das gestões e 
das atuações de todos nós, parlamentares, o que tem feito com muita 
qualidade. Cumprimento extensivamente toda a equipe.

Contemplando, então, as falas que tivemos, abrimos, de imediato, 
espaço para as respostas às perguntas que já estão feitas e para alguma 
breve manifestação, com a identificação. Consequentemente, indicare-
mos para qual dos palestrantes é o encaminhamento da pergunta.

Abrimos a palavra ao nosso colega deputado Paulão, do Partido dos 
Trabalhadores de Alagoas.

O SR. DEPUTADO PAULÃO – Bem, pessoal, bom dia a todos e a 
todas. Queria cumprimentar o Afonso e, em nome dele, todos os parla-
mentares aqui presentes, a Mesa e o Eduardo. É uma grande satisfação, 
Eduardo. Eu, que te conheço da Embratur, onde você fez um trabalho 
exitoso, não tenho dúvida da sua capacidade técnica em conduzir esse 
novo desafio. 

Veja bem, eu queria salientar, presidente, que fizemos a propositura 
juntamente com o colega Vicente Candido, para que este seminário pu-
desse ser realizado. Além de termos aqui quatro comissões presentes, 
quero dizer, principalmente para o público externo, que há um processo 
de interação muito forte quando a gente traz aqui o ministro Moreira 
Franco, o Sr. Francisco Salles representando o Ministério do Turismo, e 
o Eduardo representando as empresas de aviação no Brasil. 

Eu queria levantar dois questionamentos muito rápidos para otimi-
zar o tempo. O primeiro tem relação com a fala do Eduardo, quando 
ele diz que os três grandes gargalos, os nós críticos estão em custos, 
tecnologia e infraestrutura. Em relação a custos, ele trabalha a questão 
do querosene, cujo debate esta Casa tem que aprofundar, principalmen-
te com a Petrobras. Também tem que se discutir a questão tributária, 
que é um tema complexo, que não depende só do governo federal, mas 
também dos outros entes federados. Mas é importante a sensibilidade 
de alguns governadores que já compreenderam a importância da dimi-
nuição dessa tributação.

Outro gargalo é a tecnologia, que é um desafio de todos. Inclusive, na 
fala do ministro Moreira Franco, viu-se que é um processo de médio e 
longo prazo. Infelizmente, esta Casa perdeu uma grande chance, quando 
a discussão do présal deveria ser dirigida para a educação e tecnologia 
e não para o fatiamento, com todo o respeito aos estados e municípios, 
porque esse gargalo tem um processo estruturante.
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A última questão é a infraestrutura, que é um desafio principalmente 
do governo federal em relação à parceria com o capital privado. Aí, eu 
cito um caso específico. Eu, que entrei agora recentemente – Eduardo 
me conhece e sabe que fui vereador, deputado estadual três vezes, mas 
entrei nesta Casa, a partir de janeiro –, percebo, principalmente na re-
gião onde moro, o estado de Alagoas, que a gente tinha uma aviação de 
caráter regional forte, uma subsidiária da Varig, que era a Nordeste, por 
meio da qual você fazia o trajeto do Maranhão até o estado de Pernam-
buco e vice-versa.

Com o desmonte da Varig, da Transbrasil e da Vasp, aquela região 
sofreu muito. No estado de Alagoas, você enfrenta dificuldades enormes 
no sentido de ter vasos comunicantes: você sai pela manhã, dispõe de 
poucos voos à tarde e não tem alternativa nenhuma à noite. E olhe que 
Maceió é um ponto turístico fundamental. 

É claro que isso está ligado à demanda, ao processo do mundo capi-
talista, mas, no réveillon de Maceió, o custo das passagens para quem 
não fez programação foi maior do que o custo para Nova Iorque. Então, 
Eduardo, você que representa principalmente o setor: não faltou tam-
bém planejamento das empresas, uma programação para colocar mais 
voos, na perspectiva de resolver esses gargalos?

Sei que a política relativa à questão regional é uma iniciativa da pre-
sidente Dilma, que já está reativando os aeroportos. Eu acredito que isso 
vai modificar e vai fortalecer o setor.

Dirijo-me ao colega Francisco Salles, representante do Ministério do 
Turismo. Como nós somos integrantes, Sr. Francisco, da Comissão de 
Turismo e Desporto, vejo que é importante esta iniciativa sobre esses 
dois grandes eventos que a gente terá, inclusive a partir deste ano, a 
Copa do Mundo e as Olimpíadas, mas principalmente a Copa do Mun-
do. Apesar de não ser um tema strictu sensu, é importante a gente dis-
cutir o turismo sexual. Maceió ainda não foi contaminado pelo turismo 
sexual, mas Ceará, Pernambuco e Rio Grande do Norte, sim. O que está 
pensando o Ministério do Turismo principalmente em relação a esse 
processo, já que a gente está tratando de um evento internacional onde, 
na maioria, o público é masculino. Esta realidade não é só daqui, mas 
também de fora. Então, como é que isso está se verificando? Que foco 
está se dando em relação à questão do turismo sexual? Inclusive, hoje 
mesmo, está se comemorando agora, no hall desta Casa, a questão rela-
tiva a esse tema, que é importante a gente aprofundar.
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Também temos de discutir os voos charter, embora, devido à crise 
que ocorreu na Europa, tenha diminuído a quantidade relativa desses 
voos que vinham para o Brasil, principalmente de italianos e alemães – 
Alagoas teve isso por um curto período. Essas personalidades vinham 
para o Brasil – eu não posso nem dizer que eram personalidades – onde, 
no pacote para conhecer o Nordeste, constava relação sexual com crian-
ças de 10 a 15 anos. E, muitas vezes, as autoridades faziam vista grossa 
em relação a isso.

Então, é preciso que a gente aprofunde o debate, porque, é um evento 
de caráter nacional, e a gente tem que ter todo um processo em relação à 
proteção principalmente das nossas crianças e adolescentes. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Afonso Hamm) – Obrigado, 

deputado Paulão. 
Como foi feito o encaminhamento aos três painelistas, gostaria de 

iniciar pelo Dr. Juliano, para que ele possa complementar o que foi aqui 
abordado pelo deputado Paulão.

O SR. JULIANO ALCÂNTARA NOMAN – Obrigado, deputado. 
A questão está bem posta: a infraestrutura é um desafio enorme. 

Hoje a gente tem no país – é claro que esses números variam, são di-
nâmicos –, cerca de 130 municípios, num universo de 5.500, que rece-
bem voo regular. Num país com as dimensões do Brasil, acho que todo 
mundo sabe e concorda que esse número precisa aumentar, que a infra-
estrutura precisa se desenvolver, que em muitas localidades a demanda 
já existe, e que as empresas aéreas voariam para mais localidades se a 
infraestrutura estivesse disponível.

Nós, da Secretaria, nos debruçamos sobre esse problema ao longo 
do ano passado, numa discussão que envolveu não só a Secretaria, mas 
o governo como um todo. E, em dezembro do ano passado, foi anun-
ciado um plano de desenvolvimento para aeroportos regionais, o Pla-
no de Aviação Regional – eu vou falar um pouquinho do que ele ataca. 
Estamos muito confiantes de que o plano vai encarar esse problema. Ele 
se propõe a, num horizonte de tempo não longo, se não resolver, pelo 
menos mitigar essa questão.

Esse Plano de Aviação Regional tem basicamente três pilares. O pri-
meiro é investimento em infraestrutura. Precisamos expandir a infra-
estrutura. Nesse contexto, nós fizemos um estudo amplo não só dentro 
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da Secretaria, mas envolvendo cada estado, envolvendo as empresas 
aéreas, envolvendo o setor como um todo, para elegermos quais locali-
dades seriam eventualmente centros regionais, localidades que atende-
riam e que estariam posicionadas de forma a atender também os muni-
cípios vizinhos, de forma a otimizar o uso e os recursos e investimentos 
em infraestrutura. 

Foram selecionados 270 municípios. O plano foi anunciado em de-
zembro, é público e está na internet. São 270 municípios, e o nosso ob-
jetivo é dotar cada um deles com a infraestrutura necessária para rece-
berem voo regular. Pelas nossas contas – cruzamos com as informações 
de população e de PIB –, temos certeza de que, uma vez que essa infra-
estrutura se desenvolva, mais de 95% da população brasileira vai ter um 
aeroporto capaz de receber voo regular a uma distancia, arredondando, 
de até 100 quilômetros ou até um pouco menos. 

Então, a estimativa inicial de recursos é de que serão investidos mais 
de sete bilhões de reais nesses aeroportos. É claro que estamos aprimo-
rando esses números, fazendo uma análise, um diagnóstico mais detalha-
do de aeroporto a aeroporto, para que tenhamos uma noção mais precisa. 
Enfim, isso é só para dar uma dimensão do que o governo está disposto a 
fazer. De forma resumida, esse é o pilar investimento de que falei. 

Há outro ponto importante do programa, que é a questão do subsí-
dio, de que também se falou aqui hoje. Muitas vezes a demanda já está 
na localidade e no município – era só colocar a infraestrutura que natu-
ralmente os voos regulares se iniciariam e a dinâmica aconteceria nor-
malmente. Mas, em outras localidades, a oferta de infraestrutura por 
si só não seria suficiente para que se colocasse um voo lá e as empresas 
aéreas fizessem aquele voo com a regularidade mínima que seria preci-
so. Para isso, pensando numa forma de se baratear o custo – no fim das 
contas, é sempre isso a que os programas se propõem –, fizemos duas 
frentes de subsídio. 

A primeira frente é para subsidiar eventualmente o preço da passa-
gem aérea. Isso foi colocado em consulta pública. Estamos trabalhando 
uma minuta de edital para que, quando a medida for implementada, ela 
seja a mais eficiente possível. Mas a ideia básica é que o governo pague 
parte da passagem aérea para voos de certa localidade. Então, numa lo-
calidade A, com infraestrutura, a empresa aérea começa a voar para lá, 
e, para ajudar a viabilizar aquela operação, o governo ajuda a pagar o 
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preço da passagem, paga uma parte da passagem. Isso é uma forma de 
gerar viabilidade. 

A outra frente – isso eu vou explicar um pouquinho mais detalha-
damente – é para isentar as tarifas aeroportuárias: para as empresas 
aéreas, o custo de voar para aquelas localidades passa a ficar menor; para 
o passageiro, a taxa de embarque é zero, então ele está isento de pagar a 
taxa de embarque. É claro que o aeroporto não fica sem o recurso; então, 
o governo federal vai pagar tanto a tarifa aeroportuária devida pelas em-
presas quanto a taxa de embarque devida pelo passageiro. É mais uma 
forma de se alcançar a viabilidade e desenvolver o transporte. 

Quero lembrar que o investimento não é um fim em si mesmo. Não 
é simplesmente fazer o investimento, faz-se o investimento para que se 
tenha o voo regular, para que tenha o desenvolvimento do transporte 
aéreo. Então, essas medidas de subsídio vêm complementar e apoiar o 
plano de investimento. É mais ou menos nesse sentido. 

Há, claro, uma terceira frente muito importante também, que esta-
mos nos propondo a atacar: a parte de gestão. Não adianta simplesmente 
colocar o investimento e dar o subsídio se o aeroporto não está devida-
mente cuidado, se as pessoas não lhe dão uma manutenção adequada. 
Sabemos da complexidade que é a indústria e o setor, com uma série de 
regras de segurança, e que tudo tem que estar funcionando bem para 
que o transporte aéreo transcorra de forma natural, normal, sem ne-
nhum sobressalto. 

Então, a parte de gestão também é um ponto muito importante para 
a gente. Nesse sentido, dividimos a nossa ação em duas grandes frentes, 
sobre as quais vou falar resumidamente. Uma delas é incentivar e apoiar 
os estados e municípios que quiserem fazer concessão administrativa, 
trazer a iniciativa privada para a gestão dos aeroportos. Muitas vezes o 
município ou estado não tem estrutura, não tem um corpo técnico es-
pecializado para cuidar de um aeroporto, para fazer a manutenção, para 
fazer as medições de pista, enfim, tudo o que é necessário, como eu já 
comentei. A iniciativa privada pode eventualmente ajudar nesse sentido; 
então, o governo federal vai apoiar isso. 

Basicamente, o modelo que o governo propôs foi o seguinte: você faz 
a concessão; a iniciativa privada vem e participa da gestão; e o governo 
federal aporta o investimento. Nesse sentido, é uma parceria públicopri-
vada também para viabilizar a concessão em si, pois sabemos que muitos 
desses aeroportos têm um movimento muito baixo. Não podemos pensar 
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numa concessão tradicional, como foi o caso de Guarulhos e está sendo 
o caso de Galeão e Confins, que são aeroportos grandes, com escala, com 
capacidade de gerar receita para que o negócio se mantenha sozinho, En-
tão, o governo federal, fazendo o investimento, ajuda até na viabilidade da 
própria concessão; e a iniciativa privada, fazendo a gestão, dá muito mais 
agilidade. Então, há mais agilidade para consertar um aparelho de raios 
X que quebrou, fazer o treinamento de um inspetor de segurança, enfim, 
aquelas ações do dia a dia para manterem o aeroporto funcionando. 

Outra alternativa, caso a primeira não seja a opção desejada, é fazer 
um investimento, sim, muito forte nos estados e municípios, na área de 
capacitação, para capacitar os servidores, dar treinamento. Foi criada a 
Infraero Serviços, um braço da Infraero, que é hoje uma multiempresa, 
opera 60 aeroportos e tem uma capacidade e um conhecimento muito 
grande do setor. Ela pode, sim, ajudar, seja prestando um serviço direta-
mente, seja ajudando na capacitação, seja dando consultoria a determi-
nada localidade, por um tempo determinado.

Resumi um pouco as três frentes do Plano de Aviação Regional. Acre-
ditamos que, com isso, certamente o desenvolvimento do transporte aé-
reo vai seguir o seu caminho de forma pulverizada, e não concentrada, 
como tem sido.

Acho que é isso, deputado. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Afonso Hamm) – Obrigado, Dr. Juliano. 
Já vou encaminhar uma reivindicação do Sul em relação a aeropor-

tos regionais. Nós temos a necessidade de um aeroporto localizado na 
Região das Hortênsias, em Gramado, hoje uma das cidades de maior 
fluxo turístico do Sul do país, mas que não dispõe de um aeroporto. Nós 
temos todas as implicações de distância, e eu estou autorizado pelo meu 
estado e pelo prefeito de Gramado, Nestor Tissot, a fazer este encami-
nhamento de apoio integral a um aeroporto na Região das Hortênsias, 
em Gramado. Isso é para o senhor responder depois. O senhor vai pen-
sando aí e depois nos dá uma resposta positiva.

Para complementar a indagação do nosso colega deputado Paulão, 
passamos a palavra ao Dr. Eduardo.

O SR. EDUARDO SANOVICZ – Deputado Paulão, é um prazer re-
vê-lo. Sobre o deputado Paulão, eu quero aqui fazer um testemunho pú-
blico: nós nos conhecemos quando ele ainda era deputado estadual; foi 
um brilhante e competente deputado em Alagoas, extremamente com-
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prometido com o desenvolvimento econômico do seu estado, particu-
larmente com o turismo, e frequentemente demandava que profissio-
nais do Brasil inteiro estivessem em Alagoas, debatendo. Essa história 
o traz ao Congresso, portanto ele está aqui, horando o povo de Alagoas. 
É um prazer vê-lo de novo e tentar responder, de forma adequada, ao 
seu questionamento.

Quanto à situação de infraestrutura da aviação, eu não quero aqui me 
ater ao tema dos aeroportos, porque acho que vamos ter cinco anos para 
debatê-lo. É um tema inesgotável, que está sendo discutido e defendido 
por brilhantes companheiros. Mas, internamente à aviação, todos esses 
pontos são aquilo que chamamos de vasos comunicantes: cada vez que 
um tema é equacionado, nós precisamos tentar equacionar três ou qua-
tro temas juntos para que consigamos construir um resultado eficaz. A 
isso se chama daquilo que, na sua intervenção, o senhor coloca como as 
questões políticas da aviação, da infraestrutura.

Como é que nós vemos esse tema especificamente em Alagoas, em 
Maceió? Isso serve um pouco como regra geral para o Nordeste. O se-
nhor se refere, no começo da sua intervenção, às antigas empresas Vasp, 
Transbrasil, Varig, Nordeste. E qual é o fato de coincidência entre elas? 
É que nenhuma delas existe mais hoje. Por que não existem? Ora, as 
razões e as causas são de domínio da história do país, mas o fato, se a 
gente quiser resumir, é que elas não existem porque o cenário da aviação 
construído a partir de 2003, 2004 e 2005 acaba não permitindo que elas 
sobrevivam, cada uma por suas especificidades e histórias.

Mas as empresas que hoje existem trazem, no seu DNA, a sobrevi-
vência nesse ambiente fortemente competitivo que se instala. O resulta-
do mais imediato, mais simples desse ambiente competitivo é este que 
o senhor descreve aqui: aquele que planejou, por exemplo, sua viagem 
a Alagoas no fim do ano, comprou a passagem em agosto ou setembro, 
pagou um preço barato, tranquilo, dividiu e foi embora; quem deixou 
para comprar no final pagou um preço muito alto. Isso é um pouco a 
política de precificação.

Ora, como é que a gente faz para enfrentar um desafio? Nós quere-
mos ampliar o tráfego de e para o estado de Alagoas, assim como que-
remos ampliar o tráfego de e para Pernambuco, Rio Grande do Norte, 
Ceará etc.? É claro que queremos. O nosso objetivo é voar mais; nós 
queremos voar para mais cidades, levar mais gente, levar mais carga. 
Não tem fórmula mágica nessa história: nós temos que enfrentar cada 
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um dos desafios com muito cuidado – pegar o fígado, pôr na geladeira – 
e com a complexidade que ele representa.

Vou lhe dar alguns exemplos interessantes. No mês passado, o go-
vernador Agnelo Queiroz obteve a aprovação, na Câmara Legislativa, 
da redução do ICMS do Distrito Federal de 25% para 12%, o que é uma 
medida de atribuição de cada governo estadual. Essa redução gerou re-
flexos. As empresas aéreas já vinham prevendo alguns voos para o Dis-
trito Federal, e, com a redução do ICMS, corporificaram esses projetos, 
alguns ficaram até um pouco maiores do que o incialmente previsto. 
Anunciamos isso semana passada. 

Eu queria aqui dar o depoimento público de que, ontem, eu recebi um 
telefonema da secretária de Turismo de Alagoas, Danielle Novis, dizen-
do: “Rapaz, explique-me isso”. Eu falei – o senhor foi deputado estadual: 
“Olha, é muito simples, o seu governador manda um ato à Assembleia 
Legislativa; a sua Assembleia Legislativa aprova”. A redução, inclusive, 
pode ser válida no mesmo ano: pela legislação tributária, quando você 
aumenta um tributo, isso só é válido para o outro ano; quando você re-
duz, pode ser válido na hora. E isso impacta positivamente o custo da 
operação em Alagoas.

Isso quer dizer que vai haver mais avião em Alagoas? Eu tenho que 
ser muito honesto e transparente e dizer o seguinte: não, não quer dizer. 
Isso quer dizer que, caso o estado de Alagoas tome essa atitude, como 
ela é imediata – eu vou falar das mediatas daqui a pouco –, ele se tor-
na mais competitivo. Se isso representar um movimento de redução de 
ICMS, que pode ser articulado no conjunto do Nordeste; se isso signifi-
car que, por exemplo, o Nordeste, entendendo que o custo do querosene 
de aviação é hoje um impeditivo a um desenvolvimento mais consisten-
te da Região, vai enfrentar esse debate, a gente começa a falar em todos 
esses vasos comunicantes. Isso naturalmente vai se refletir na oferta de 
voos e eventualmente – quero frisar aqui o “eventualmente” – no custo 
da própria passagem aérea.

Além do mais, o volume de voos – isso é preciso entender – se sus-
tenta na demanda permanente instalada, não se sustenta apenas na de-
manda sazonal. Mais ou menos, em regra, muito grosseiramente, nós 
temos três quartos dos passageiros, hoje, corporativos: são passageiros 
como o senhor, que se desloca de Alagoas para cá a trabalho, para exer-
cer o seu mandato – o senhor não vem aqui a passeio. Um quarto dos 
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nossos passageiros é, regra geral, de turistas a lazer; os demais são turis-
tas que se deslocam de suas cidades para efetuarem negócios.

Nesse sentido, portanto, o que eu creio que seja factível: imediatamen-
te, discutir o assunto do ICMS no âmbito do estado. Em caráter mediato, 
aproveitando iniciativas que já estão na Casa – há iniciativas parlamen-
tares antigas – ou mesmo reunindo todas a partir deste seminário, co-
meçarmos a traçar, a partir da ação parlamentar, dados muito concretos, 
que são de médio prazo. Por exemplo, acompanhamento dos temas que 
o secretário Juliano coloca aqui. O secretário e a sua equipe vêm fazendo 
um trabalho que tem tido todo o nosso apoio no programa das conces-
sões. Outros temas até aqui mencionados: política tributária, precificação 
de QAV2, enfrentamento de tecnologia na infraestrutura aeroportuária. 

Para encerrar, vou dar um exemplo simples, mas que acho bacana: 
todos já notaram aquela pequena turbina que fica no fundo do avião? 
Muita gente olha e diz: “Poxa vida, o avião está no chão. Por que aque-
la turbina está ligada?” Ela está ligada, nunca está desligada. A gente 
chama aquela turbina de APU. É uma pequena turbina, que fica ligada, 
consumindo querosene de aviação para manter toda a energia elétrica 
do avião ligada; assim, aqueles passageiros que estão lá dentro têm luz e 
ar-condicionado; e o avião está no finger.

Ora, imaginem que, em um conjunto imenso de aeroportos ao redor 
do mundo, o avião, quando encostar-se no finger, consiga receber ener-
gia elétrica ou do finger ou do solo. Assim, ele pode desligar aquela tur-
bina e usar a energia elétrica, que não polui, que custa muito mais barato 
e que é muito mais eficaz. Uma das sugestões que nós estamos dando 
no processo de concessões agora é que o aeroporto concessionado passe 
a ter isso. O Brasil já teve isso? É claro que teve. Isso não é novidade. O 
Aeroporto de Confins, quando foi planejado, previu isso, só que, quando 
foi ser usado – estou falando de mais ou menos 20 anos atrás, não tenho 
o dado aqui de cabeça –, o custo dessa energia elétrica era mais caro do 
que usar a turbina lá do fundo. Ora, hoje, passados tantos anos, nós já 
sabemos os danos, para o meio ambiente e nas nossas planilhas de cus-
to, de deixar aquela turbina ligada lá o tempo todo.

Portanto, temas de tecnologia, a médio prazo, são esses. Eu posso 
garantir ao senhor que, quanto ao equacionamento desses vasos comu-
nicantes, numa situação teórica, se todos eles fossem enfrentados ao 

2  Querosene de aviação.
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mesmo tempo e equacionados, no próximo réveillon – nós estamos em 
maio –, nós poderíamos ter, por exemplo, mais aviões chegando a Ma-
ceió e partindo de lá, o que seria muito agradável também para os nossos 
turistas e para a economia local.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Afonso Hamm) – Agradecemos ao 
presidente Eduardo.

Vamos complementar essa pergunta e, depois, vamos fazer mais um 
encaminhamento. Pretendemos encerrar em 10 ou 15 minutos, para de-
pois fazermos a convocação para a parte da tarde, a menos que tenha-
mos mais inscrições. 

Tem a palavra o Sr. José Francisco.
O SR. JOSÉ FRANCISCO SALES – Deputado, é fundamental o nos-

so trabalho dentro dessa estrutura do turismo sexual, e ele é feito há 
bastante tempo. O Eduardo poderia até complementar conosco, porque 
foi presidente da Embratur.

Antigamente, eram muito importantes os voos charter, até o mo-
mento em que nós vimos que trabalhar muito os voos charter, conforme 
os países, era trazer gente que não nos interessava.

Hoje, e praticamente desde quando o Ministério foi criado, a estrutura 
toda trabalha fundamentalmente nisso, mas existe uma coordenação, que 
coordena realmente tudo isso, não só em relação à estrutura interna do 
turismo, que tem que trabalhar a vinda de estrangeiros que nos interes-
sem, como também fazer parceria com toda estrutura de governo: federal, 
estadual e municipal. O turismo é muito importante, gera divisas, mas 
tem que gerar a boa divisa. Inclusive, nós temos uma estrutura, dentro do 
Plano Nacional de Turismo, que trata especificamente disso. Só estrutura, 
no Plano Nacional de Turismo, não valeria nada. O que estou dizendo ao 
senhor existe, está previsto, e toda a estrutura do Ministério trabalha vi-
sando diminuir o impacto desse chamado turismo sexual. Já houve casos 
inclusive de voos charter serem suspensos na origem, exatamente porque 
se percebeu que não era um turismo que nos interessava.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Afonso Hamm) – Muito bem, Sr. 
Francisco.

Vou ler a pergunta encaminhada pelo Pedro Augusto Soares, que 
é piloto – ele nos dá o e-mail dele, além de outros detalhes: “Fala-se 
bastante sobre aviação comercial, empresas aéreas, mas não podemos 
esquecer que aviação não é só isso. Quais seriam os planos para a polí-
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tica dos outros campos da aviação civil, como, por exemplo, a atuação 
executiva, o táxi aéreo e a formação profissional?” 

Eu gostaria de identificar o Pedro Augusto Soares. Onde ele está? 
(pausa.) Obrigado pela pergunta. 

Eu gostaria que o Dr. Eduardo nos ajudasse a responder essa pergunta.
O SR. EDUARDO SANOVICZ – Eu combinei com o secretário Julia-

no de falar só sobre essa última parte da questão, que nos diz respeito: a 
formação. O secretário vai colocar o resto, porque são questões políticas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Afonso Hamm) – Está ótimo.
O SR. EDUARDO SANOVICZ – A Abear tomou uma decisão, re-

presentando as suas empresas associadas, de associar-se à Confederação 
Nacional dos Transportes (CNT). Historicamente, o nosso setor não era 
confederado. Nós nunca nos articulamos com as confederações. Asso-
ciamo-nos à CNT, e o resultado imediato dessa associação é a imple-
mentação de um programa de investimentos, que começa a se concre-
tizar agora, no segundo semestre – nós estamos há sete ou oito meses 
planejando, mas por volta de agosto ou setembro teremos os primeiros 
resultados –, de formação profissional, capacitação e desenvolvimento 
em três níveis: nível técnico, nível gerencial administrativo, obviamente 
o operacional, e também de nível superior, doutorado e pós-doc.

Nós vamos investir, nesse primeiro tranche do programa, 10 milhões 
de reais, nesse primeiro ano, no programa de formação. Ele envolverá 
não apenas profissionais já atuantes nas empresas aéreas, mas profissio-
nais atuando ou querendo atuar no setor. 

Esse programa vai a público nesse prazo que estou mencionando, vai 
ser de acesso amplo, e toda a nossa intenção é procurar não cobrar por 
isso – não devemos cobrar por isso, deve ser de acesso integral. Com 
isso, vamos preparar uma mão de obra para as demandas que nós já 
temos com as mudanças tecnológicas e para um cenário de crescimento 
que nós estamos vendo para o futuro, enfim, nessa meta de dobrar o vo-
lume de passageiros. Isso é especificamente sobre formação. Creio que o 
secretário tenha mais questões.

O SR. JULIANO ALCÂNTARA NOMAN – Tem toda razão o co-
mentário. A gente acaba sempre caindo na aviação comercial e se debru-
çando mais sobre os temas da aviação comercial. É até uma oportunida-
de interessante de a gente falar um pouco da aviação geral. Conversamos 
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muito sobre o assunto, mas, no fim das contas, quando a gente vem a um 
seminário ou palestra, o assunto da aviação comercial está latente.

Sobre a aviação geral vou tentar falar sem me alongar muito. Nesse 
mesmo plano que nós anunciamos, é claro que a aviação geral é extre-
mamente importante – aqui não há mais importante ou menos impor-
tante, ela é tão importante quanto. A Secretaria trata da aviação como 
um todo. Em dezembro, isso foi parte de toda a discussão, que levou 
pouco mais de um ano com o governo federal. Anunciamos o ponto 
de vista de investimento, especificamente. É um instrumento da auto-
rização. É a possibilidade de um privado construir um aeroporto no seu 
próprio terreno, que vai ser autorizado para a aviação geral. Isso é um 
marco, é um avanço importantíssimo. Sabemos que muitas vezes o que 
acaba acontecendo nos grandes aeroportos é que o aeroporto se desen-
volve, e a aviação comercial... Logo quando o aeroporto abre, mesmo de 
pequeno porte, em volume pequeno, rapidinho tem aviação geral, e a 
aviação comercial eventualmente vem um pouco depois, porque depen-
de de volume, depende de demanda de passageiros. Quando essa avia-
ção se desenvolve, começa a pressionar a infraestrutura, o que acaba 
acontecendo é que a aviação geral vai se espremendo para o cantinho do 
aeroporto e, eventualmente, fica sem condições de operar. Então, para 
resolver um pouco esse problema, para não deixar que isso se repita, a 
aviação geral chegar numa localidade e eventualmente começar a ser 
espremida, ou que não seja sempre uma dependência, o que mantém 
sempre essa discussão, pois esse é um debate recorrente ao longo do 
tempo, a presidente tomou decisões e, no ato do lançamento, assinou 
um decreto no sentido de que a iniciativa privada, para construir aeró-
dromos voltados à aviação executiva, que tem público específico, que 
tem demanda específica, que tem características específicas, a partir de 
agora, tem que obedecer ao instrumento posto. Há algumas iniciativas 
de empresários, lá na SAC, sendo estudadas. 

Tenho certeza de que com isso, do ponto de vista de infraestrutura, 
por não ter mais competição, não ter mais concorrência, sem ninguém 
espremendo ninguém, ninguém expulsando ninguém, cada um consiga 
se desenvolver, e de forma customizada, de acordo com as suas necessi-
dades – isso, do ponto de vista de investimento. 

A ação de capacitação, acho, é uma ação muito importante. Já foi 
anunciado pela Secretaria de Aviação Civil um grande plano de capa-
citação, usando os recursos do Fnac. Trata-se de um plano bem amplo, 
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desde a parte de gestão de aeroportos, bombeiros, sistema contra incên-
dio, a pilotos. Estamos fazendo uma licitação, inclusive internacional, 
para contratar uma grande empresa, que vai nos ajudar a modelar esse 
plano. Porque também não adianta concentrar muito; isso tem que ser 
pulverizado; são diversas áreas de formação. Temos alguma informação 
sobre a demanda, mas não informação precisa para a demanda de cada 
área, por região. Estamos estruturando um grande plano de capacitação 
que usa o recurso do Fnac. Esta é até uma mensagem importante. O 
recurso do Fnac é sempre associado a um recurso de obra, investimento 
físico, e o Fundo não se propõe só a isso, mas também a investir em ca-
pacitação, nos diversos setores.

Era isso que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Afonso Hamm) – Estamos finali-

zando. Acredito que, pelo conteúdo da exposição dos nossos palestran-
tes, tivemos aqui uma qualidade de informação importante, oportuna. 
Para nós, legisladores, com essa interação, que vai ter desdobramen-
tos durante a tarde com os demais painéis, temos convicção, estamos 
estabelecendo uma agenda, uma pauta positiva no sentido de vermos 
os pontos de restrições, os gargalos existentes e os pontos onde deve-
mos potencialmente atuar, inclusive sob o aspecto legislativo, porque 
há ações que têm competência legislativa. Sob essa ótica, estas quatro 
comissões aqui representadas têm representação e representatividade 
suficientes para buscarem encaminhamentos em pontos de estrangu-
lamento de ação legislativa. Isso é muito importante, porque, havendo 
vontade, temos condições de, na prática, fazermos as adequações legis-
lativas e darmos celeridade. Muitas vezes, projetos ficam parados por-
que a demanda não está sendo feita na dimensão efetiva – porque nós, 
parlamentares, somos muito demandados, atuamos por demanda. Mas 
aqui há uma espontaneidade da Câmara dos Deputados com as quatro 
comissões no sentido de potencializarmos o momento que vive o país. 

Eu tive a oportunidade de estar na Espanha durante oito dias, há 
duas semanas, vendo as condições; estivemos na África do Sul; e eu es-
tive em Londres, e temos tido algumas oportunidades, do ponto de vis-
ta internacional, e todas as atenções estão voltadas para o Brasil: país 
do BRICS, país em franco desenvolvimento, atenção mundial, vitrine 
mundial com esses eventos, inclusive com o evento da juventude cristã, 
com a vinda do papa, vindo aqui de 350 mil a 400 mil visitantes. Para 
a Copa, nós temos uma projeção de 600 mil visitantes internacionais e 
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mais a grande mobilização: Olímpiadas, Paralimpíadas e a própria Copa 
das Confederações, que ocorre neste momento. 

Do ponto de vista empreendedor, do ponto de vista de investimentos, 
isso é que é importante, porque, inclusive em função da crise mundial, 
nós estamos tendo o olhar empreendedor para o nosso país; e o olhar 
empreendedor passa por essa infraestrutura nos nossos aeroportos. Se 
não foi feito no passado, se não era possível, como aqui foi colocado pelo 
nosso ministro, há mais do que a boa vontade, há um compromisso, 
inclusive das empresas, agora através dessa mais nova associação que 
congrega as empresas de aviação, porque as demandas são grandes.

Eu falava agora por telefone com o prefeito de Gramado, Nestor Tis-
sot, relativamente à localização do aeroporto em Gramado. Vejam, o nú-
mero de turistas de Gramado: 5,7 milhões, que foi o número de turistas 
do ano passado. Há um percentual – que ele não soube me afirmar –, 
que eu estava vendo: 4% ou 5% desses seriam turistas internacionais; 
fora os turistas nacionais, mas que utilizam a aviação. Então, um aero-
porto com essa dimensão é uma demanda, a exemplo de tantas deman-
das dos nossos aeroportos regionais.

Todo parlamentar do Sul é bairrista, e eu queria colocar o que trouxe 
aqui a minha assessora Márcia Marinho também em relação ao aero-
porto internacional, na sede do município onde eu resido, Bagé: há uma 
expectativa na área comercial de que tenhamos voos comerciais lá. É 
uma busca muito grande. Nós estamos desenvolvendo a região sob dois 
aspectos interessantes: o polo naval em Rio Grande, com reflexos em 
Pelotas e também em São José do Norte, com os estaleiros, um grande 
crescimento; e agora um grande crescimento sob o aspecto da geração 
de energia, em que nós temos a retomada da utilização do carvão mine-
ral e as térmicas a carvão, com baixo impacto na questão ambiental, em 
que se usam hoje tecnologias limpas.

Soubemos também que até 2020 nós precisamos dobrar a geração de 
energia do país. Este é o país em que todos estão investindo; e nós, que 
somos empreendedores do próprio país, sabemos da dimensão. E quan-
do a gente vê a população cada vez viajando mais, do ponto de vista do 
entretenimento, do ponto de vista dos negócios, nós entendemos esta 
questão que estamos tratando aqui: a infraestrutura aeroportuária, os 
aeroportos regionais, os grandes aeroportos e a melhoria no esforço que 
está sendo feito. Eu queria também, como testemunha, dizer – porque 
eu sou muito crítico – que fiquei muito triste quando, no Rio Grande do 
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Sul, nós tivemos atrasos em relação a nossas obras, mas agora temos um 
calendário efetivo e que vai ser acompanhado.

Mas eu queria comentar uma coisa positiva em relação ao Aeroporto 
de Congonhas. Àqueles que estão indo ao Aeroporto de Congonhas, eu 
disse: “Por que está funcionando?” Você vê uma funcionalidade efetiva 
no aeroporto. Eu fiz essa pergunta à Infraero na semana passada. Que-
ro, inclusive, cumprimentar nosso presidente, Dr. Gustavo, que está 
todo o tempo aqui conosco, por toda a manhã. E me foi dito, pelos seus 
representantes, pelo diretor da área de obras, Jaime, que esteve conos-
co – e eu perguntei sobre São Paulo, porque me chamou a atenção estar 
funcional: melhorou muito a agilidade, a limpeza, a organização –, que 
foi feito um diagnóstico lá recentemente indicando pontos de estran-
gulamento, e naturalmente que a gestão está melhorando a eficiência; 
eu não sei em quanto.

Mas eu fiz esse comentário, até porque alguém aqui pautou, acho 
que foi o próprio ministro Moreira Franco, que nós tenhamos um olhar 
também efetivo, de positividade, quando as coisas efetivamente estão 
num plano de avanço, de melhorias. Na medida em que eu faço este rela-
to, compartilho o que já é visível e que me chamou a atenção; claro que, 
num outro momento, consequentemente, poderão aprofundar mais este 
tema e dizer: há muitas coisas do aspecto de gestão, há muitas coisas 
que são recursos, e efetivamente o país, que é o Brasil, com essa potên-
cia, em franco desenvolvimento, vai efetivar as melhorias e os avanços 
de que precisamos nos nossos aeroportos.

Então, eu queria agradecer a todos por suas presenças – eu não sei se 
as questões ficaram respondidas – e, ainda, abrir a palavra ao Sr. Juliano, 
ao Dr. Eduardo e ao Dr. José Francisco para fazerem suas considerações 
finais e, então, nós finalizamos o nosso painel.

Eu gostaria que V.Sa. desse uma palavra sobre o aeroporto de Grama-
do e a possibilidade.

O SR. EDUARDO SANOVICZ – A consideração final é já com a per-
gunta inserida. Para ser muito objetivo, deputado, acho que só vale a 
pena ressaltar mais um aspecto: nós queremos voar para mais lugares. 
Então, Gramado, Tramandaí, Torres, Bagé, enfim, onde puder ter avião, 
a gente quer pôr avião, a gente não quer tirar avião. Agora este é um 
artigo finito. Hoje, por exemplo, nós temos 450 aeronaves, contando as 
frotas das quatro empresas representadas na ABA. Se o dia tem 24 ho-
ras, há que se fazer opções.
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Nós queremos dobrar essa frota em oito anos, queremos dobrar esses 
passageiros, e como é que a gente vai fazer para ter mais avião? Temos de 
enfrentar esses temas aqui. Eu creio que, inclusive, é possível hoje come-
çarmos a tomar atitude, por exemplo, entendendo certas regiões que es-
tão longe dos polos centrais, mas que têm programas de desenvolvimen-
to consistentes – como o senhor descreveu agora o do seu estado. Ora, 
eu vejo, por exemplo, alguns estados se articulando num conjunto de ati-
tudes para trazer indústrias. E, algumas vezes, esses estados não fazem 
o planejamento estratégico para atrair a conectividade gerada por essas 
indústrias ou para que elas de fato possam funcionar na sua plenitude.

Portanto, vale a pena – e esta contribuição eu queria deixar aqui – 
pensar no seguinte: um plano estratégico de desenvolvimento para cada 
uma das regiões do país tem que, necessariamente, contemplar o en-
frentamento das questões necessárias para fazer chegar a esses luga-
res os insumos necessários, não apenas do ponto de vista de carga, mas 
também das pessoas que vão ser fundamentais para fazer com que os 
planos de fato funcionem. E aqui eu não quero me restringir a turismo, 
não; quero falar de todos os outros. Nesse sentido, quero reafirmar o 
nosso compromisso em debater essas questões onde for necessário, com 
as autoridades que assim julgarem necessário, como também com o se-
tor privado em cada uma das unidades da Federação.

Muito obrigado pelo convite.
O SR. JULIANO ALCÂNTARA NOMAN – Eu queria também agra-

decê-los pelo convite, parabenizando a Casa pela iniciativa. Para nós é 
sempre uma oportunidade muito boa até para comunicar, dar publici-
dades das ações. Muitas vezes a gente acaba trabalhando no dia a dia do 
setor e a comunicação à sociedade acaba ficando um pouco pendente. 
Acho que não é ideal. O ideal é que estejamos todos juntos, cientes da 
programação. Hoje a Secretaria tem um planejamento de médio e longo 
prazo e é importante a participação de todos e a transparência. Nesse 
sentido, até queria colocar a Secretaria sempre à disposição desta Casa.

Sobre os aeroportos de Gramado e Bagé, especificamente – eu esta-
va mostrando aqui para o deputado – os dois aeroportos, por acaso ou 
não, estão incluídos no plano, foram objetos de estudo, dentre todos os 
outros, e são os dois aeroportos do Rio Grande do Sul que estão con-
templados. Nossa equipe já fez a primeira visita em Gramado. Estamos 
conversando também com o governo do estado, que é um interlocutor 
importante no processo para escolher o sítio. Ali há algumas questões 
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bem específicas, de relevo, de topografia, enfim. Mas está no plano, está 
público. Como eu falei no começo, o plano é público e o objetivo é bem 
claro: dotar aquelas localidades, aquela região em que a localidade ali 
escolhida representa, da infraestrutura necessária. Acho que é isso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Afonso Hamm) – Muito obrigado, 
Dr. Juliano. 

E, para encerrar, com a palavra o Dr. José Francisco Sales.
O SR. JOSÉ FRANCISCO SALES – Quero agradecer e só ressaltar 

a importância do que estamos conversando aqui, hoje. Vou citar dois 
números bem pequenos. Nós crescemos, por exemplo, em relação a tu-
ristas brasileiros, de 42 milhões para 60 milhões, em pouco mais de três 
anos. E desses, cerca de sete milhões passaram a viajar de avião. Então, 
tudo o que se fizer no sentido de crescimento, dentro dessa estrutura, 
evidentemente vai ter reflexo no turismo.

Vejam os senhores: o turismo como um todo, hoje, representa o fa-
turamento de 250 bilhões de reais, e, quando se transforma isso num 
valor agregado, é de cerca de 120 bilhões. Ou seja, o turismo é impor-
tante como contribuidor para o PIB, mas ainda é mais importante para 
o chamado consumo intermediário, aquele em que o turismo contribui 
para toda a outra estrutura econômica. E, na medida em que nós con-
seguirmos atrair turistas para viajar de avião, que é o mais fácil para 
conhecer o Brasil todo, estaremos com certeza contribuindo para o de-
senvolvimento do país.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Afonso Hamm) – Bom, nós vamos, 
então, finalizar este primeiro painel, agradecendo, com uma salva de pal-
mas, aos nossos palestrantes, que, sem dúvida, enriqueceram o debate. 

Eu os convido para a parte da tarde, em que nós vamos ter um painel 
coordenado pelo nosso presidente da Comissão de Fiscalização e Con-
trole, deputado Edinho Bez, do PMDB de Santa Catarina, às 14h, cujo 
tema será Política Tarifária e Carga Tributária. Por esse motivo, pedi-
mos a todos que retornem às 14h.

Neste momento, agradecemos aos presentes por suas participações. 
Tenham um bom retorno e até o início da tarde.

Muito obrigado.
* * * * * * * * * * * * * * *
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ademir Camilo) – Boa tarde a todos.
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Senhoras e senhores, com o objetivo de contribuir para a melhora 
da aviação civil no Brasil, estamos realizando este seminário, atenden-
do a vários requerimentos apresentados nas Comissões: de Turismo e 
Desporto; de Viação e Transportes; de Integração Nacional, Desenvolvi-
mento Regional e da Amazônia; e de Fiscalização Financeira e Controle.

Neste momento assumo a presidência da Mesa para desenvolvermos 
o segundo tema do primeiro painel, com o título “Política Tarifária e 
Carga Tributária na Aviação Civil”.

É com muita honra que convido para compor esta Mesa o Sr. Gui-
lherme Ramalho, secretário-executivo da Secretaria de Aviação Civil da 
Presidência da República; o Sr. Eduardo Sanovicz, presidente da Asso-
ciação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear); o Sr. Fernando Mom-
belli, coordenadorgeral de tributação da Receita Federal; e o Sr. Pedro 
Azambuja, presidente do Sindicato Nacional das Empresas de Adminis-
tração Aeroportuária.

Quero esclarecer o andamento deste painel. Primeiramente, peço 
aos componentes da Mesa e também aos demais presentes que falem 
sempre ao microfone, uma vez que o evento será gravado para posterior 
transcrição das notas taquigráficas.

Peço também a cada expositor que assine a autorização para publica-
ção e utilização pela Câmara dos Deputados de sua imagem e de sua voz, 
gravadas no decorrer deste evento.

Àqueles que desejarem fazer perguntas aos expositores, peço que 
o façam em formulário próprio, que pode ser solicitado ao pessoal de 
apoio. Informo ainda que não haverá apartes durante a exposição de 
cada convidado.

Tem a palavra o Sr. Guilherme Ramalho, a quem solicito a gentileza 
de restringir sua exposição ao tema do painel, pelo prazo de 10 minutos.

O SR. GUILHERME RAMALHO – Boa tarde a todos. Em primeiro 
lugar, gostaria de saudar, na pessoa do deputado Ademir Camilo, todos 
os parlamentares aqui presentes e de cumprimentar a Câmara pela or-
ganização de tão importante seminário. Tivemos já, pela manhã, um 
debate bastante interessante. A aviação civil é hoje um tema palpitante 
no Brasil, e nada mais salutar do que a Câmara dos Deputados, por meio 
das diversas comissões que patrocinam este evento, chamar aqui todos 
os representantes do setor para discutirem, nas suas diversas esferas, os 
desafios da aviação civil.
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Aproveito para também cumprimentar, na pessoa do Dr. Eduardo 
Sanovicz, os demais componentes da Mesa. Temos aqui representados 
governo, associações, sindicatos, enfim, os diferentes órgãos que com-
põem a aviação civil brasileira.

Não há como discutir o tema de nosso painel de agora à tarde, a polí-
tica tarifária e a carga tributária que recaem sobre o setor, não há como 
discutir política tarifária e carga tributária sem entendermos o momen-
to pelo qual passa a aviação civil no Brasil. Nos últimos 10 anos o que 
se viu foi uma mudança paradigmática. A aviação civil deixou de ser 
um transporte de elite para se tornar de forma definitiva um transporte 
de massa. Nos últimos 10 anos a demanda de passageiros, o número de 
usuários da aviação civil no Brasil triplicou, e cada vez mais esse modal 
de transporte e a infraestrutura que o possibilita se constituem em in-
variável chave de competitividade, não só do país, mas de cada região. 

A aviação civil é fundamental para o transporte de bens, de pessoas 
e para o estabelecimento de negócios. É dessa maneira que eu percebo 
que a sociedade cada vez mais enxerga o setor, e é dessa maneira que o 
próprio governo e suas instituições, e também as instituições da socie-
dade civil, organizam-se para que funcione. Por que eu digo isso? Porque 
eu trouxe alguns dados que gostaria de compartilhar com os senhores 
e que são a base da introdução que fiz. O fenômeno da transformação 
da aviação civil brasileira em transporte de massa, no principal meio de 
locomoção entre os estados, veio acompanhado de um dado muito claro: 
uma mudança significativa na política tarifária que rege o setor, mudan-
ça essa que gerou uma queda acentuada dos preços médios praticados 
pelo setor.

(Segue-se exibição de imagens.)
Da década de 1970 até o princípio da década de 2000, a última década 

do século XX, os preços da aviação civil eram preços tabelados, contro-
lados pelo Estado. Até 1986, os preços eram fixados. De 1986 em diante 
houve tabelas de referência de acordo com a inflação; até 2001 houve 
controle tarifário no setor, com preços preestabelecidos e tudo o mais; 
em 2001 foi estabelecido, e depois consagrado na lei de criação da Anac, 
o regime de liberdade tarifária, em que as companhias aéreas possuem 
liberdade para fixar seus preços, com o estabelecimento de políticas di-
ferenciadas conforme sua estratégia de vendas e tudo o mais.

Isso resultou no quadro que podemos ver na tela. Em 2002 nós tí-
nhamos no Brasil um preço de tarifa média de R$ 505,00. Ao longo dos 
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últimos 10 anos houve uma queda da tarifa média até 2012, quando che-
gamos ao patamar R$ 270,00. Do pico, ali, de 2004 para cá, nós estamos 
falando de uma redução superior a 50% no preço médio da tarifa aérea 
no Brasil. E isso deu-se porque houve um aumento enorme da demanda, 
porque as companhias aéreas, nas suas estratégias de crescimento e de 
atração de novos passageiros, investiram em tecnologia e em capacida-
de, o país cresceu, e um novo contingente populacional, novos usuários 
agregaram-se ao sistema, tanto em razão do crescimento de sua renda 
quanto da queda do preço da passagem aérea, como podemos perceber.

Eu não trouxe aqui, mas, se tivéssemos uma curva do crescimento 
da demanda, ela seria proporcionalmente inversa a esta. À medida que 
se reduz o preço médio, na mesma proporção ou em proporção até su-
perior cresce a demanda. E registro isso – e gostaria de me concentrar 
um pouco nesse gráfico – porque ele é um indicativo da importância 
da política de liberdade tarifária, sempre um tema bastante discutido. 
Sabemos que há hoje no Brasil grande variação dos preços praticados, 
conforme a época do ano, conforme, às vezes, a antecedência com que se 
compra a passagem aérea, mas fundamentalmente estamos falando de 
uma política de liberdade tarifária que permitiu o fenômeno da entrada 
de novos usuários, da democratização do acesso a esse serviço, por meio 
de uma redução significativa no preço médio.

Dentro ainda do mesmo assunto, quero falar um pouco sobre esse 
gráfico que está em tela. A princípio, pode parecer um pouco confuso. 
Mas do que ele fala? Aqui são as faixas de preços em que se concentram 
as vendas de passagens aéreas no Brasil. Então, fala-se muito das passa-
gens de R$ 1 mil, R$ 2 mil, R$ 3 mil. Mas o que vemos – que é o resul-
tado, o número anterior àqueles R$ 270,00, o preço médio aberto em 
faixas – é que há hoje uma grande concentração na venda de passagens 
aéreas (esse é o preço de venda, dados da Anac) nas faixas menores. Ou 
seja, o que isso aqui mostra é que em 2002 (a linha vermelha refere-se a 
2002) 0,08% das passagens aéreas eram vendidas num preço entre zero e 
R$ 100,00; em 2012 esse número subiu para 15%. Vejam, 15% das passa-
gens aéreas foram vendidas numa banda de zero a R$ 100,00. 

Da mesma maneira, em 2002 7% das passagens eram vendidas de R$ 
100,00 a R$ 200,00; em 2012 esse dado saltou para quase 32%. Estamos 
falando aqui de quase 50% das passagens aéreas efetivamente comercia-
lizadas no Brasil – é o preço efetivo de venda – por um preço entre zero 
e R$ 200,00. Esse dado aqui é o que permitiu o acesso de parcela tão ex-
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pressiva da população a esse modal de transporte. Essa é uma conquista 
do povo brasileiro, é uma conquista do nosso trabalhador brasileiro, que 
passou a ter melhor condição financeira e poder viajar a lazer e para fins 
de negócio. 

E temos de, a partir desse ganho, prosseguir nossas discussões de po-
lítica tarifária. Temos hoje uma tarifa aérea barata no Brasil? De manei-
ra nenhuma. Entendemos que há ainda um grande espaço para avanços, 
espaço esse que vai depender um pouco das discussões que temos aqui, 
discussões ligadas ao aumento da competitividade, aos ganhos tecnoló-
gicos, aos ganhos de capacidade das empresas e à carga tributária que 
incide sobre o setor. 

Nós temos ainda hoje no Brasil um tratamento tributário dado à 
aviação civil que não é condizente com o seu novo status, que é o status 
do transporte de massa.

Então, nós lutamos muito pela redução da carga tributária inciden-
te no transporte aéreo, decorrente dessa compreensão de que falamos 
essencialmente de um transporte de massa e de uma variável-chave de 
competição para o Brasil. Se quisermos ter, ainda mais num país como 
o Brasil, um país de dimensões continentais, um país que cresce a taxas 
elevadas, sobretudo no interior – temos um crescimento relativo das 
regiões de interior do Brasil maior que as regiões centrais e das regiões 
tradicionalmente polos de atividade econômica, e esse fenômeno so-
mente se acentuará, em paralelo com o crescimento do turismo, tanto 
interno quanto externo, com o crescimento efetivo da nossa aviação ci-
vil, uma redução ainda maior do preço médio da passagem aérea e um 
crescimento substantivo ainda da demanda. 

Sempre gosto de comparar a aviação civil brasileira com a de outras 
regiões do mundo que entendo assemelhadas. O Brasil tem dimensões, 
como disse, continentais. Da mesma maneira, por exemplo, os Estados 
Unidos e a União Europeia. Se compararmos a situação da aviação civil 
do Brasil com a situação da aviação civil dos Estados Unidos e da União 
Europeia, em que pese a diferença de realidade econômica, percebemos 
ainda uma distância muito grande, mas da mesma maneira percebemos 
para onde rumamos, percebemos qual é o nosso futuro. Hoje, no Brasil, 
temos cerca de 100 milhões de passageiros transportados. Nos Estados 
Unidos e na União Europeia estamos falando de um número superior 
a 1 bilhão de passageiros. Se não me falha a memória – estou falando 
aqui de cabeça –, são 1,7 bilhão de passageiros nos Estados Unidos e a 
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mesma ordem de grandeza na Europa, uma quantidade muito maior de 
companhias aéreas e uma quantidade muito maior de aeroportos que 
operam a aviação regular. No Brasil esse número não passa usualmente 
dos 130, enquanto nos Estados Unidos e na Europa estamos falando de 
500 aeroportos. Eu não tenho a menor dúvida de que esse é o caminho 
para o qual seguimos. 

Do ponto de vista do governo federal, entendemos que o nosso prin-
cipal desafio é dotar a sociedade, as empresas, os usuários e os profis-
sionais da aviação civil de condições adequadas para que esse destino, 
que é quase inevitável, aconteça da melhor forma possível. Para isso, o 
que temos de fazer? Temos de essencialmente investir em infraestrutu-
ra, temos de aperfeiçoar a nossa regulação, pois esse crescimento tem de 
se dar de forma segura, de forma equânime, e temos de discutir, dentro 
da regulação do setor, sobretudo a carga tributária que sobre ele incide; 
temos de discutir a carga tributária que incide sobre os combustíveis 
na aviação, e temos de discutir o tratamento dado nas diferentes uni-
dades da Federação. Vimos recentemente que no Distrito Federal, ao 
se reduzir a taxa de ICMS incidente sobre o combustível da aviação, 
imediatamente já houve uma resposta das empresas aéreas, houve já o 
anúncio de novos voos destinados ao Distrito Federal. Não temos dúvi-
da de que um tratamento semelhante em outros estados da Federação 
gerará efeito semelhante. Acredito que o Dr. Eduardo Sanovicz também 
falará sobre esse tema.

Temos as condições todas dadas. Estamos caminhando no sentido 
correto, e a manutenção desse esforço vai depender basicamente da ação 
que tomarmos, todos aqui, em conjunto. 

Hoje pela manhã o ministro Moreira Franco falou muito da impor-
tância do tratamento a ser dado ao usuário do sistema, ao cliente da 
aviação. O bom tratamento dado ao cliente depende de todas essas va-
riáveis. O cliente tem de ter acesso a uma boa infraestrutura e a preços 
corretos, a preços justos, para ser tratado com dignidade, com conforto, 
com qualidade. Em última instância, quando falamos de política tarifá-
ria, de carga tributária incidente sobre o setor, é disso que falamos. 

Para finalizar, apenas a título de ilustração, trouxe aqui outro gráfi-
co sobre o Índice de Herfindahl-Hirschman, que indica a taxa de con-
centração do setor. Então, vemos que a aviação civil brasileira, desde 
2005/2006, passa de fato por uma desconcentração. Temos hoje, dentre 
as nossas principais empresas aéreas, quatro empresas aéreas com par-
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ticipação um pouco maior no mercado. Saímos de um índice de concen-
tração de 0,43 em 2007 para um índice de 0,34 em 2012. Por que trago 
esse número? Porque, sem dúvida alguma, a competição entre as empre-
sas aéreas e o fomento ao crescimento da oferta de serviços é também 
fator fundamental para garantir a manutenção de uma política tarifária 
adequada no Brasil. 

Temos uma boa relação com todas as empresas aéreas, sejam as maio-
res, sejam as empresas aéreas regionais. Temos sempre dito e repetido 
que entendemos ser fundamental que eles invistam em capacidade. O 
governo oferecerá condições para uma boa oferta de serviço aéreo. Não 
adianta nada investir em infraestrutura se não houver o crescimento 
equivalente da oferta do transporte aéreo, tanto entre os grandes cen-
tros como também entre o transporte aéreo regional.

Dado o curto tempo que tinha à disposição, espero ter-me manti-
do dentro dos limites de tempo impostos. Agradeço a oportunidade de 
participação. Trouxe alguns dados aqui, para reflexão, para reforçar a 
mensagem da importância da manutenção de uma política tarifária de 
liberdade, da oferta de condições adequadas, para que a competição en-
tre as companhias aéreas, entre os aeroportos, entre todos os compo-
nentes que influenciam na aviação civil sejam, eles sim, os responsáveis 
por uma política que resulte em preços adequados, em bons serviços 
prestados ao cidadão.

Muito obrigado, mais uma vez, e permaneço à disposição, na sequ-
ência, para o debate. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ademir Camilo) – Agradeço ao Sr. 
Guilherme Ramalho, secretário-executivo, a participação. 

Concedo a palavra ao Sr. Eduardo Sanovicz. Sua exposição será pelo 
prazo de 10 minutos. 

Eu quero, rapidamente, Dr. Eduardo, convidar o nosso presidente, 
deputado Alexandre Santos, para ocupar aqui o seu cargo de honra. 
Quero também cumprimentar desde já o deputado Marcelo, do PDT do 
Rio de Janeiro. 

O SR. EDUARDO SANOVICZ – Boa tarde. Cumprimento o 
deputado Alexandre Santos, que passa a presidir esta reunião. Cum-
primento também o deputado Ademir Camilo, que a estava presidin-
do até o momento. Cumprimento as Sras. e os Srs. Parlamentares, e 
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cumprimento as senhoras e os senhores profissionais da aviação e de 
toda a nossa cadeia produtiva aqui presentes. 

Eu vou procurar falar rapidamente, não ser repetitivo, não voltar aos 
temas que nós debatemos de manhã e mostrar algo que eu acho bastante 
interessante, que é um processo de sinergia. Quer dizer, a aviação é um 
processo de contínuas sinergias e de contínuas articulações, numa rique-
za de detalhes impressionante, e os senhores vão ver como essas sinergias 
são interessantes, na medida em que, sem nenhum tipo de combinação, 
alguns pontos que eu quero levantar aqui são bastante complementares 
em relação aos pontos comentados pelo Dr. Guilherme Ramalho. 

Com isso, eu já passo aqui à minha primeira observação: é bastante 
raro – e eu já participei de inúmeros debates similares – vermos a repre-
sentação do setor privado articulando-se dessa ou daquela forma, corro-
borando, agindo muito em consonância com algumas políticas traçadas 
pela autoridade pública que conduz o fato. Neste caso aqui, eu posso 
dizer de público que a construção desse crescimento da aviação civil que 
se vem observando neste país ao longo dos anos vem tendo, numa série 
de momentos bastante importantes, um processo articulado e unificado 
de ações envolvendo agora a SAC – antigamente era o Ministério da 
Defesa, mas agora é a SAC – e o próprio setor.

Vejam aquela queda das tarifas, que se verifica a partir do ano de 
2002 com a desregulamentação e, na outra mão, encontra um cresci-
mento de emprego e renda, enfim, e a inclusão de milhões de brasileiros 
na classe média, como todos os senhores sabem. O resultado é que isso é 
um processo. Se em 2002, o primeiro ano em que nós temos a tarifa libe-
rada, nós tivemos 38 milhões de passageiros a bordo, em 2012 fechamos 
com 98 milhões de passageiros. Esse é o resultado concreto da curva de 
desregulamentação tarifária com a curva do crescimento de renda. 

E uma segunda observação: essa redução que Guilherme mostrou, 
praticamente a metade dos preços, tem alguns reflexos, por exemplo, 
agora, não é? Isso aqui é a publicação de 9 de maio, semana passada, do 
jornal Valor, mostrando como os preços vêm comportando-se. Eles são 
dinâmicos, sobem e descem e tal, mas na média geral isso vem aconte-
cendo. Acontece que esse não é um dado isolado; nós ainda temos si-
tuações nas quais o grande objetivo disso tudo, o grande ativo que nós 
construímos, que são 100 milhões de passageiros, demandam outra 
qualidade de serviços. 
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Se de 30 milhões nós fomos para 100 milhões, nós ainda temos esses 
passageiros atendidos nos mesmos aeroportos que atendiam os antigos 
30 milhões. Em alguns deles há um processo de renovação bastante im-
portante, bastante acelerado, não apenas nos aeroportos administrados 
pela Infraero, onde há um conjunto de obras acontecendo, mas também 
nos aeroportos concessionados, e isso acaba criando situações nas quais 
os consumidores começam a fazer avaliações. Isso aqui foi publicado no 
jornal Folha de S.Paulo da semana passada; é um gráfico da relação com 
o consumidor. Vejam que, tornando-nos um transporte de massa, se-
guimos numa situação bastante interessante, um desafio, na medida em 
que todo objetivo tem que ser seu primeiro, mas já não somos, digamos, 
o grande problema. 

Agora, o que é esse quadro? De que aviação nós estamos falando nes-
te país? Cada quadro aqui representa um dos quatro países que são os 
maiores mercados, e nós acrescentamos aqui a Argentina, por ser um 
país latino-americano. Esse aqui é o número de passageiros em trans-
porte doméstico de cada um desses mercados; é um dado da IATA do 
ano de 2011. Esse aqui é o número de empresas com mais de 7% no 
mercado, nesses países. Mostro isso um pouco para corroborar o que 
disse o Dr. Guilherme Ramalho, porque isso significa que em cada um 
desses mercados nós construímos um ambiente, hoje, no Brasil, bastan-
te competitivo. 

Isso aqui é o share de mercado dessas empresas que aqui atuam. Por-
tanto, isso é uma coisa que vale a pena, e eu queria saudar a iniciativa 
desta Casa, Srs. Parlamentares, porque nos dá a oportunidade de aqui, 
de público, perante o Congresso Nacional, mostrar com dados e fatos 
que aquela antiga expressão, que ficou comum na boca do povo há 2 ou 
3 anos, o duopólio, deixou de existir. Isso não tem mais nenhuma sus-
tentação técnica, muito menos sustentação numérica. Ao contrário, a 
liberdade tarifária, o aumento do volume de consumidores e o aumento 
da renda constroem um modelo, neste país, em que quatro empresas 
competem e disputam com todas as situações de mercado.

Vamos, portanto, para as questões de tarifas e tributos que hoje nos 
afligem mais.

(Segue-se exibição de imagens.)
Essa terceira linha é onde a coisa começa a complicar-se. Por que 

aquela curva que o Dr. Ramalho mostrou não é mais alta que no começo? 
Porque no Brasil, como eu disse pela manhã, há três grandes desafios a 
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enfrentar: o desafio de custos e tarifas, o desafio de tecnologia e o desafio 
de infraestrutura. Os desafios de tecnologia e de infraestrutura são te-
mas das próximas duas Mesas. Sobre custo e tarifa, quero falar somente 
dos pontos mais importantes.

Esse é o preço médio do combustível de aviação, no critério “dólar por 
galão”, praticado nos Estados Unidos, na China, no Brasil, no Japão e na 
Argentina. Em média, o preço do combustível de aviação no Brasil, para 
nós que vamos comprá-lo, é 30% superior à média praticada no mercado 
internacional. Algumas vezes o nosso passageiro se pergunta como com-
pomos o preço. Esse é um ponto; vejam claramente que isso não é apenas 
uma questão da Petrobras, mas de toda a cadeia produtiva. Portanto, vale 
a pena trazer este debate para o Congresso, trazêlo para o Parlamento, 
trazê-lo à luz envolvendo os representantes de toda a nação, na medida 
em que é um tema da produção, da distribuição, da rede de distribuição 
desse querosene de aviação ao redor do país, e tema da tributação.

Na segunda parte, mostramos o seguinte: em vários países do mun-
do, o querosene de aviação não é tributado depois que chega ao aeropor-
to, por ser considerado um insumo importante para o desenvolvimento 
daqueles países. Houve uma decisão, muitas vezes tomada pelos parla-
mentos de alguns países, outras vezes tomadas pelo Poder Executivo, no 
sentido de considerar querosene de aviação um insumo importante para 
o desenvolvimento, para a regionalização, para o crescimento de regiões 
que historicamente não se tenham beneficiado das primeiras ondas do 
desenvolvimento industrial. Parece-me que estou praticamente descre-
vendo algumas regiões do Brasil, deputado. Portanto, vale a pena que 
este debate seja enfrentado.

No caso do Brasil, isso tem alguns requintes de crueldade, porque, 
por exemplo, enquanto nos Estados Unidos, onde o mercado é sete vezes 
superior ao nosso, com apenas uma empresa a mais operando, paga-se 
metade do preço pelo combustível de aviação, e os impostos que vêm 
depois são de 1,5% ou 0,3%, aqui pagamos de ICMS, em cada estado, de 
12% a 25% sobre o querosene, fora essa cadeia tributária, que afeta não 
apenas a nós, mas toda a nação. Portanto, não se trata de tema exclusivo 
da aviação. 

Esse é especificamente nosso. O resultado interessante disso é esse 
mapa. Esse é o mapa do ICMS no Brasil. Por que ele é importante? Por-
que a fórmula de calcular esse ICMS, deputado, é uma fórmula em que 
se calcula por dentro do preço. De cada R$ 100,00 que pagamos de ga-
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solina, no nosso querosene de aviação, R$ 25,00 são ICMS, em alguns 
estados. Como ele é por dentro do preço, representa 33% do preço final. 
Hoje de manhã pude explicar aos parlamentares e às senhoras e aos se-
nhores presentes que enquanto ao redor do mundo, em média, um terço 
do custo da aviação é querosene de aviação, no Brasil esse custo é 43%, 
em média. Traduzindo bem claramente, 43% do preço que cada uma das 
senhoras e cada um dos senhores paga para viajar de avião é gasolina.

Também é bom explicar o que perguntam alguns amigos: “Por que 
você tanto fala de combustível? A gasolina não sobe há tantos anos!” O 
querosene de aviação é um derivado de petróleo completamente dife-
rente da gasolina do automóvel. É outro produto, processado de outra 
forma. Mas com certeza merece um debate, merece ser colocado à luz e 
sob a atenção desta Casa. 

Estou ciente de que há parlamentares que há bom tempo já vêm de-
dicando seu mandato, ou parte dele, ao estudo e debate deste tema. Es-
tou ciente também de que há comissões que vêm debatendo questões 
ligadas aos temas de tributação e tarifa, mas creio que vale a pena res-
saltar o seguinte: quase 70% do tráfego no país está concentrado nos 
estados que historicamente tiveram maior desenvolvimento econômico, 
ou peso. Vejam o que ocorre nestes estados, Rio de Janeiro, Paraná e Mi-
nas Gerais, há muitos anos, baixaram o seu ICMS para a tarifa mínima. 
O Distrito Federal baixou no mês passado. São Paulo segue praticando 
25%. Aqui, vai colorindo-se o mapa. E o que acontece nesse ponto? 

Creio, Sr. Deputado, Sras. e Srs. Parlamentares, que um tema muito 
interessante para se colocar em debate nesta Casa, quanto ao querosene 
de aviação, é o seguinte: se eu comprar um telefone, uma mesa, uma 
cadeira, uma geladeira num estado como Rio Grande do Sul ou Mato 
Grosso, eu vou consumir no local em que comprei; ora, qualquer um dos 
senhores que embarque no seu estado de origem, como o parlamentar 
que embarca no Rio Grande do Sul e vai a Brasília, ou embarca em Bra-
sília com destino ao Ceará, passará por seis ou sete estados.

Portanto, o querosene de aviação é um produto fundamental para o 
desenvolvimento do país, para garantir o desenvolvimento de regiões 
que não se tenham beneficiado na primeira onda de desenvolvimento 
industrial ou agrícola. É fundamental para garantir que pessoas, bens, 
cargas etc. cheguem a novos destinos. É fundamental para destinos que 
agora começam, por exemplo, no interior, a receber novos investimen-
tos industriais ou resultados do agronegócio, e que precisam fazer esse 
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conjunto de transportes e conexões. Por isso, creio que vale a pena con-
siderar a possibilidade de tratar o querosene de aviação como insumo 
estratégico para o desenvolvimento deste país, portanto passível de ser 
objeto de uma política nacional de precificação, distribuição e tributa-
ção, à luz de todos esses impactos. Essa é a primeira questão que eu 
gostaria de trazer para os senhores, neste processo. 

A segunda questão é esta: não ignoramos a complexidade da cadeia 
tributária brasileira, como também sabemos de uma série de iniciativas 
extremamente positivas que vêm sendo feitas, no âmbito do Ministério 
da Fazenda e de seus órgãos vinculados, para simplificá-la, melhorá-la 
e torná-la mais ágil, no sentido de gerar competitividade ao país. Nós 
mesmos fomos beneficiados por uma delas, o Plano Brasil Maior. O se-
tor passa a girar na alíquota de 1%, em vez de toda a carga tributária 
anterior. E isso é parte de um processo que garantiu, por exemplo, a 
continuidade dessa queda de preços que vimos observando. Entende-
mos, portanto, que é um debate aberto, e que a iniciativa desta Casa é 
extremamente louvável e conta com o nosso apoio. 

Queremos reafirmar, Sr. Deputados, senhoras e senhores, o nosso 
compromisso de seguir participando de quantos forem os debates feitos 
no âmbito do parlamento brasileiro no sentido de melhorar a competi-
tividade, a conectividade e a possibilidade de as pessoas, os negócios e 
o desenvolvimento econômico transitarem pelo conjunto desta nação.

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Alexandre Santos) – Muito obriga-

do, Sr. Eduardo Sanovicz.
Passo a palavra ao Sr. Fernando Mombelli, por 10 minutos.
O SR. FERNANDO MOMBELLI – Prezados deputados Ademir 

Camilo e Alexandre Santos, nas pessoas de V.Exas., cumprimento os 
demais integrantes desta Mesa, a Comissão organizadora, o público 
presente e o próprio setor, que está aqui na condição de debater suas 
atividades e negócios, na perspectiva também do consumidor, no que 
diz respeito à tarifa aérea.

A minha intenção aqui, representando a Receita Federal, é fazer um 
apanhado da tributação das empresas do setor, e também, dentro do 
tempo exíguo de que dispomos, dos principais insumos e da própria in-
fraestrutura que envolve o próprio transporte aéreo, para conhecimento 
dos senhores.
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(Segue-se exibição de imagens.)
Em primeiro lugar, das empresas aéreas nós temos a tributação de 

PIS/Cofins, que obedece ao sistema do regime cumulativo. Como os se-
nhores sabem, existem dois sistemas: há um sistema não cumulativo, 
que tem uma tarifa de 9,25%, mas possibilita a dedução dos créditos – 
por isso o nome, não cumulativo –, e há o PIS/Cofins cumulativo, que 
tem uma alíquota de 3% para Cofins e 0,65% para o PIS, o Programa de 
Integração Social, e para a Contribuição para a Seguridade Social, que 
é forma de tributação das empresas aéreas, nesse sentido mais benéfica, 
tendo em vista que uma prestadora de serviço nem sempre tem ou quase 
sempre não vai ter crédito suficiente para compensar aquela majoração 
de alíquota do regime geral. Temos aqui: 3% de alíquota da Cofins; de-
pois, 0,65% sobre faturamento, a alíquota de PIS/Pasep. Essa é a tribu-
tação, em termos de receitas sobre o faturamento, contribuições sobre 
o faturamento. Com respeito ao Imposto de Renda, seguindo a regra 
normal das empresas, temos a opção da tributação pelo lucro presumido 
ou a adoção da sistemática geral do lucro real.

Aqui temos um dos principais insumos que eu gostaria de apresentar 
para os senhores, na aquisição de aeronaves. Pela Lei nº 10.865, de 2004, 
o governo reduziu para zero o PIS/Pasep e a Cofins incidentes sobre as 
aeronaves, sobre suas partes e componentes. Na verdade, compondo um 
insumo para a aviação, essa alíquota zero vai comportar o barateamento 
do insumo ou do preço do leasing cobrado na utilização do avião pelas 
empresas aéreas, repercutindo diretamente no preço da tarifa.

Além disso, temos o Regime Especial para a Indústria Aeronáutica 
Brasileira – Retaero. Esse regime trabalha com a suspensão das incidên-
cias de PIS/Cofins e também do IPI, tanto no mercado interno quanto 
na importação de partes, peças e serviços, no sentido da desoneração da 
cadeia, quando temos a não incidência tanto da parte do IPI quanto da 
parte do PIS/Cofins na fabricação de aeronaves pela indústria brasileira. 
Isso significa barateamento desse insumo; por consequência, repercute 
também na própria tarifa aérea.

Além disso, ficam suspensas – essa imagem apresenta a relação – as 
alíquotas de PIS/Pasep e Cofins no mercado interno e PIS/Pasep na im-
portação de peças. Também essa fica zerada, condicionando-se, é claro, 
à utilização desses produtos na fabricação das respectivas aeronaves; e 
também o IPI na saída desses bens que são utilizados para a fabricação 
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dos aviões (tanto o IPI vinculado à importação quanto o IPI na saída da 
produção do mercado interno) está suspenso e condicionado à finalidade.

Outro regime que também tem repercussão direta e imediata para 
o transporte aéreo é o Regime Especial de Incentivos para o Desenvol-
vimento da Infraestrutura – Reidi, porque é aplicável à construção e à 
modernização dos aeroportos públicos, para essas empresas que são ha-
bilitadas para a construção e a modernização. Essas empresas também 
auferem o benefício da suspensão do PIS e da Cofins, tanto no mercado 
interno quanto na importação daqueles serviços e bens que são utili-
zados em construção, modernização e ampliação desses aeroportos. É 
claro, exige-se que o aeroporto seja público e que haja um projeto apro-
vado para essas obras de infraestrutura e as respectivas habilitações, 
transportes e sistemas aeroportuários e de proteção ao voo, instalados 
em aeródromos públicos.

Com respeito ao querosene de aviação, tema abordado anteriormen-
te, temos uma lei de 2004 que trata da incidência, nessa alíquota – que é 
uma alíquota física chamada alíquota ad rem –, de um valor por metro 
cúbico incidente sobre o querosene da aviação: R$ 48,90 e R$ 225,50, 
que foram reduzidos em praticamente 75% pelo próprio Poder Execu-
tivo. O Poder Executivo reduziu o valor exatamente tendo em vista a 
importância da aviação e a repercussão direta desse tipo de tributo no 
preço da tarifa. Chegamos hoje a uma tarifa de R$ 12,69 para o PIS e de 
R$ 58,51 por metro cúbico, a título de Cofins. Isso representa 25% da 
tributação original, estabelecida em 2004.

Também temos a incidência da Contribuição de Intervenção no Do-
mínio Econômico – Cide, da Cide /querosene. A Cide para a gasolina e 
a Cide para os demais combustíveis, como óleo diesel e álcool, hoje já 
está zerada. Mas a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômi-
co – Cide especificamente para o querosene está hoje em R$ 92,10 por 
metro cúbico, sendo de se ressaltar que esse tipo de contribuição serve 
exatamente para dar guarida a investimento em infraestrutura por par-
te de estados e municípios e do próprio governo federal. Além do mais, o 
próprio governo federal tem utilizado a tributação da Cide como forma 
de abatimento, por meio de crédito, de PIS/Cofins. Ou seja, do valor 
que seria devido a título de querosene para pagamento de PIS/Cofins 
abate-se aquele valor a título de Cide, de modo que a Cide é cobrada, há 
repartição para os estados e os municípios, mas no fim a conta acaba 
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sendo paga por uma redução da tributação de PIS/Cofins sobre o quero-
sene de aviação.

Chegamos à contribuição previdenciária substitutiva da folha. Como 
os senhores sabem, a folha está gradativamente sendo substituída em 
muitos setores, de 20% sobre o valor da folha para um percentual inciden-
te sobre o faturamento. Hoje, para as empresas de aviação, o percentual 
é 1%. Assim, por exemplo, para a fabricação de aeronaves, partes, peças e 
componentes, é 1%; para manutenção e reparação de aeronaves também 
foi substituída; para transporte aéreo de passageiro regular também foi 
substituída, é 1%. Isso representa um grande incentivo para a formaliza-
ção dos respectivos empregados e uma diminuição de custo para as pró-
prias empresas, o que vai repercutir – ou repercute – na própria tarifa.

Também recentemente, pela Medida Provisória nº 612, de 2013, temos 
o transporte aéreo de passageiros não regulares – na verdade, táxi aéreo 
– e a prestação de serviços de infraestrutura aeroportuária. Todos os ser-
viços que são utilizados dentro do aeroporto, com base nesses respectivos 
CNAEs, também têm a sua contribuição previdenciária substituída.

Então, indo já para a conclusão, eu queria exatamente mostrar esse pa-
norama de como está a tributação no âmbito do governo federal e os res-
pectivos incentivos à cadeia que forma a própria aviação civil brasileira. 

Muito obrigado a todos.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Alexandre Santos) – Obrigado, Dr. 

Fernando Mombelli. 
Convido para fazer uso da palavra, também por 10 minutos, o Dr. 

Pedro Azambuja.
O SR. PEDRO AZAMBUJA – Sr. Presidente, quero, em nome das em-

presas de administração aeroportuária no Brasil, agradecer ao deputado 
Alexandre Santos o convite da Comissão e parabenizar, pelas apresen-
tações, os companheiros de Mesa que me antecederam, pois foram bas-
tante esclarecedoras.

O Dr. Fernando agora deu um alento às administrações aeroportu-
árias, também com a questão de tributos, o que me parece bastante in-
teressante. Eu, na verdade, não vou entrar no campo de tributos, mas 
gostaria de entrar no campo de tarifas, porque na verdade, toda vez que 
se discutem tarifas, e é até natural, porque é uma coisa que se leva ao 
público, leva-se em consideração as tarifas aéreas dos aeroportos.
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Devido à grande política implementada, pelo menos nos últimos 9 ou 
10 anos, com relação à aviação civil no Brasil, o avião deixou de ser um 
transporte de elite e passou a ser um transporte de massa, um trans-
porte público, o que não acontecia anteriormente. Talvez até por isso as 
infraestruturas tenham ficado um pouco aquém, como muito bem disse 
Eduardo hoje de manhã. Quer dizer, é um bom problema, é um proble-
ma que surgiu por termos ampliado; agora, como o ministro também 
disse aqui de manhã, é um problema, e custa caro também. 

Nós vínhamos reivindicando, em relação à questão da infraestrutura, 
junto ao governo federal – e agora houve uma evolução, com a criação da 
SAC – uma revisão do marco regulatório e do marco tarifário. O marco 
regulatório, que já foi citado aqui hoje pela manhã, baseia-se no que nós 
temos, isto é, no CBA, que é o Código Brasileiro de Aeronáutica, que 
ainda é dos anos 60/70. Acredito que a sua última atualização foi nos 
anos 80, em 1986.

Eu vou deter-me um pouco mais nesta discussão no próximo bloco, 
quando vamos discutir a infraestrutura, mas quero fazer um compa-
rativo, conversando com meu amigo presidente da Infraero. Se esse é 
um problema da Infraero, com a estrutura que tem a Infraero, o que se 
dirá para as iniciativas privadas que estão entrando hoje no setor, o que 
se dirá para o desenvolvimento de uma aviação regional no Brasil? O 
nosso governo, a nossa presidenta Dilma anunciou em 20 de dezembro 
um plano de melhora da eficiência e principalmente anunciou um plano 
de melhora da nossa aviação regional. Já se citaram vários números, e 
inclusive foi dito aqui hoje pelo secretário de aeroportos da possibilida-
de até de incentivos, porque não são incentivos só para as companhias 
aéreas, no sentido de que atendam a possíveis demandas que não pode-
riam ser atendidas, mas é o famoso subsídio.

A iniciativa privada tem muita preocupação com essa questão do 
subsídio. Quem está há muito tempo na aviação – eu estou só há quatro 
décadas na aviação – já viu, por exemplo, uma aviação regional do Brasil 
totalmente subsidiada, e o subsídio uma hora acaba; ou por motivações 
políticas, ou por motivações econômicas do país, ele é retirado e não 
acontece mais. Eu preferiria que a gente tivesse a concepção que princi-
palmente a presidenta Dilma vem tendo, de que o Brasil cresça em bases 
mais sólidas, de incentivo principalmente à iniciativa privada, e não se 
fixe tão somente na questão dos subsídios. É evidente que as administra-
ções aeroportuárias, principalmente as regionais, de pequenos e médios 
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aeroportos, estão muito contentes com a expectativa de terem as suas 
estruturas melhoradas, mas nós precisamos entender também que pre-
cisam desenvolver bons projetos.

A gente tem visto alguns projetos um tanto quanto megalomaníacos 
de aeroportos, e isso é preocupante. Há uma historinha que eu sempre 
conto, se me permitem, de quando eu trabalhava na Infraero e o presi-
dente que eu assessorava me pedia que eu atendesse aos prefeitos. Todo 
prefeito sonha ter um Boeing pousando na sua cidade, e eventualmente 
chega um empreiteiro que está ali para fazer o seu negócio e diz que 
precisa de 1.800 metros de pista, pelo menos um C-5, um pequeno ter-
minal, e o que acontecia? Só não contavam ao prefeito que existe um 
negócio depois que se chama custeio; e aí, evidentemente, onde ia parar 
esse aeroporto? Na nossa madrinha Infraero, que, dos 63 aeroportos, ti-
nha 12 superavitários e 55 deficitários. Desses 55 deficitários, eu atrevo-
-me a dizer que metade teria origem nessa historinha que eu contei aqui. 
Então, isso precisa mudar. É necessário um trabalho muito mais amplo. 
É normal, evidentemente, que um país de dimensão continental como o 
nosso, que teve o avanço econômico que tem, comece a ter essa deman-
da. Agora, esse trabalho precisa ser muito bem planejado.

Na questão tarifária que diz respeito às administrações aeroportuá-
rias, a nossa Infraero ficou restrita durante muitos anos, até pelo fato de 
ser estatal, até pelo fato de o subsídio estar ali, na própria Infraero, de 
quem tanto se cobra eficiência. Aliás, na minha visão, a nossa Infraero 
tinha de estar disputando aeroportos no mundo inteiro, pela competên-
cia que tem; mas, enfim, vai agora, pelo que está sinalizando a política 
do governo, tratar também de aeroportos regionais com maior eficiên-
cia. Eficiência a Infraero tem, e muita. A Infraero é muito tolhida por 
vários órgãos. As obras da Infraero são extremamente complicadas, no 
ponto das tais fiscalizações. Ninguém aqui defende que se alguma coisa 
está errada não seja cobrado; o que não se defende é que se interrompam 
obras de infraestrutura e hoje se culpem a Infraero e o governo pela falta 
de infraestrutura. 

No caso das tarifas a gente tem alguns exemplos. Eu acho que o mar-
co tarifário para as administrações aeroportuárias precisa ser revisto. E, 
aí, Eduardo poderia pensar: “Puxa, Pedro vai querer o quê? Cobrar mais 
tarifa?” Eu vou dar um exemplo: quem banca a aviação, quem banca a 
infraestrutura em termos de tarifas aeroportuárias é a aviação comer-
cial, a aviação maior, as companhias aéreas, porque o táxi aéreo paga 



 80 Os Desafios da Aviação Civil no Brasil

muito pouca coisa, quase nada, em taxa de embarque, por exemplo. Há 
também a aviação off shore, que é uma aviação regular, que não paga um 
tostão de tarifa para a administração do aeroporto. 

E uma evolução, que ocorreu depois do 11 de setembro lá nos Esta-
dos Unidos, tanto na parte de safety quanto na parte de security, é que 
passou a ser exigido muito das infraestruturas de aeroportos. Meu ami-
go Gustavo deve conhecer bem a questão do aeroporto de Macaé, que 
eu sempre cito como exemplo, um aeroporto que está na faixa de um 
milhão de passageiros e que é deficitário. Como é que pode ser defici-
tário? Pergunte para qualquer empresa privada que queira administrar 
um aeroporto se ela não vai querer um aeroporto com 1 milhão de pas-
sageiros/ano; é evidente que sim, até porque há outras rendas correlatas, 
como o comércio e a carga. Agora, num negócio que é o principal negó-
cio do país hoje, o gás e o óleo, eu nunca senti, na época em que estava 
na Infraero e conversava com o pessoal da Petrobras, alguma resistência 
a isso, muito pelo contrário. É aquilo que o ministro disse aqui hoje de 
manhã, e eu gostaria de repetir as palavras dele: “Fazer um bom serviço 
não custa barato, não; custa caro!” 

Mas eu também defendo que essa carga não tenha de ir toda para a 
aviação comercial do Brasil. Por quê? Se ela vai para a aviação comer-
cial, então ela entra naquela outra tarifa de que todo o mundo reclama, 
principalmente com relação à taxa de embarque. As administrações ae-
roportuárias, principalmente aquelas da iniciativa privada, passarão a 
cobrar isso com muito vigor. Os meus companheiros da Infraero, que já 
estão agora num sistema competitivo – vai haver a Infraero Serviços –, 
certamente estarão irmanados com a gente nessa luta.

Então, o que eu queria era tratar mais dessa questão tarifária, e sobre 
a questão tributária eu gostaria de dar um exemplo. Eu termino de falar 
em menos de um minuto. Eu disse que ia ser rápido, mas não fui. Isso é 
coisa de sindicalista. Vou dar um exemplo de um problema com que as 
administrações privadas já estão defrontandose: as isenções de tarifa de 
capatazia e armazenagem para aeronaves importadas. 

Esse é um fato que remonta a legislações feitas no antigo Ministério 
da Aeronáutica, que nem existe mais. Então, evidentemente, isso refor-
ça aquilo que eu disse antes, a nossa proposta de que haja uma revisão 
de tarifa, regulatória, em primeiro lugar. Como diz aquele que comenta 
jogo de futebol na televisão, a regra precisa ser mais clara. Eu tenho 
conversado com os juristas que trabalham no setor, e as regras hoje não 
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são muito claras. Nós tivemos uma evolução muito grande, até porque 
a prática nos exigiu essa evolução, porém algo mais precisa ser feito, e o 
Sindicato Nacional das Empresas de Administração Aeroportuária está 
aqui, à disposição deste Congresso e de todos os outros companheiros, 
para este debate.

Desculpem-me pelo tempo. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Alexandre Santos) – Obrigado, Dr. 

Pedro Azambuja. 
Eu quero, em nome do presidente, deputado Edinho Bez, agradecer 

aos senhores expositores, e neste momento passo a palavra ao deputado 
Ademir Camilo, para moderar o presente debate.

Tem a palavra o deputado Ademir Camilo.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ademir Camilo) – Eu quero agrade-

cer-lhe, deputado Alexandre Santos, e quero aqui, desde já, trazer a voz 
do usuário. 

Permita-me dizer, Dr. Guilherme, que na exposição não foi contem-
plada, obviamente pelo tempo, a fase final, de 2012 a agora, 2013, mas os 
preços explodiram. Nós tivemos essa sensação, e o gráfico retratou isto 
muito bem: em 2011 as passagens custavam entre R$ 100,00 e R$ 200,00, 
mas, na realidade, no final de 2012, começo de 2013, os preços explodi-
ram. Obviamente a Secretaria Executiva e a própria Secretaria de Avia-
ção devem estar acompanhando esse processo.

Também como quem usa o serviço, há pouco mais de 30 dias fomos 
pegar um voo em Minas, da Pampulha para Guarulhos, às 6h30 da ma-
nhã; a aeronave já estava no pátio desde o dia anterior, e a explicação 
que nos foi dada pela companhia aérea foi a de que não havia tripulação 
e também a aeronave não tinha certificação. Eu perguntei: “Mas como 
isso é possível? O avião está no pátio, com todos os órgãos de controle, e 
não tem certificação?”

Precisamos colocar isso no papel. Faço uma primeira queixa: a não 
ser pelo site, ou por escrito, as pessoas da Infraero que estão ali não 
podem receber a queixa nem adotar qualquer tipo de ação naquele mo-
mento. Eu acho que isso é contra tudo que se espera, do ponto de vista 
de desrespeito ao usuário. Se temos um servidor da Infraero nos aero-
portos onde está acontecendo um determinado problema e não há so-
lução, e temos de fazer a queixa por escrito, ou por e-mail, a solução vai 
vir depois de muito tempo. 
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Aqui temos duas perguntas que quero repassar à Mesa. O Sr. George 
Souza indaga: “Por que a companhia aérea prefere voar com poltronas 
vazias a ter de vender os assentos a preços mais baixos?” E também: “Por 
que é mais barato viajar para o exterior, uma vez que há preços em tre-
chos domésticos que custam o dobro de uma passagem para a Europa?” 
Então, quero passar isso rapidamente a todos os expositores. Se V.Exa. 
permitir, presidente, podemos começar com o Sr. Pedro, para termos 
economia de tempo.

O SR. PEDRO AZAMBUJA – A parte das empresas aéreas evidente-
mente eu vou deixar para meu amigo Eduardo, mas eu vou defender a nos-
sa Infraero no que se refere à sua primeira observação. A Infraero é uma 
administradora de aeroportos, e não uma autoridade aeronáutica, na ques-
tão da fiscalização, principalmente numa questão envolvendo a compa-
nhia aérea. A responsabilidade da Infraero é proporcionar infraestrutura.

No caso da companhia aérea – pouca gente tem conhecimento disso 
também –, a infraestrutura é a que nós chamamos de “lado ar”. É claro 
que o passageiro é um grande cliente da administração de aeroporto, 
e o “lado ar”, o lado operacional, onde está a questão de segurança de 
voo, é uma grande responsabilidade da Infraero, mas também não é sua 
a responsabilidade de fiscalizar. Para isso nós temos a Anac, a autorida-
de aeroportuária, que tem de fazer essa fiscalização, só para esclarecer 
essa questão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ademir Camilo) – Obrigado, Dr. Pe-
dro Azambuja. 

Passo a palavra ao Dr. Guilherme Ramalho.
O SR. GUILHERME RAMALHO – Deputado Ademir Camilo, eu 

vou ater-me à questão da evolução dos preços das passagens de forma 
mais ampla, deixando as duas perguntas para o Dr. Eduardo responder, 
por serem dirigidas especificamente às empresas aéreas. 

No que se refere ao que o senhor comentou, o comportamento dos 
preços das companhias aéreas, o objetivo da minha apresentação foi 
mostrar ao longo de um período estendido, no caso os últimos 10 anos, 
desde a adoção da prática da liberdade tarifária, o comportamento dos 
preços. É absolutamente inegável que no Brasil, nos últimos 10 anos, 
o fenômeno que eu relatei ocorreu: uma triplicação da quantidade de 
passageiros, acompanhada de uma queda substancial das tarifas médias. 
Mesmo ao se verificar a série histórica observa-se que não é uma cur-
va absolutamente linear, que corre no mesmo sentido. É natural que ao 
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longo do tempo haja variações, relacionadas às questões conjunturais 
do momento, como, por exemplo, a questão cambial, a própria situação 
concorrencial e a situação da infraestrutura.

De fato, nos últimos meses houve uma interrupção do movimento 
de queda, uma variação para cima dos preços das passagens aéreas. De 
fato, não temos ainda os números todos consolidados. Nos últimos 2 
ou 3 meses já se voltou a verificar uma queda. Estamos absolutamente 
atentos a isso. É uma preocupação nossa. Temos a convicção de que os 
preços continuarão a cair, por todas as condições que eu mencionei an-
teriormente: o investimento maciço em infraestrutura, a compreensão 
pela sociedade da importância da aviação civil para o desenvolvimento 
do país, de modo que tenho a convicção de que, apesar de algumas va-
riações, de alguns picos momentâneos conjunturais, a nossa trajetória 
no agregado e a trajetória que já voltou a se verificar na prática, que vai 
ocorrer nos próximos meses e anos, é de redução do preço e continuida-
de do crescimento da demanda do transporte aéreo civil no Brasil.

A preocupação do senhor é absolutamente válida. O governo federal, 
a agência reguladora, todas as instâncias estão atentas ao comportamen-
to do preço, porque não há sentido em se onerar o usuário, o cliente, que 
é o principal motivo pelo qual se estrutura todo o transporte, cobrando-
-lhe um preço indevido ou abusivo. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ademir Camilo) – Até por econo-
mia, deputado Alexandre, há uma pergunta para o Sr. Guilherme; ele 
já pode responder, e a gente volta-lhe a palavra. O senhor disse que a 
aviação passou a ser um transporte de massa. Em relação ao mercado 
regional, pegando o Nordeste como exemplo, que é um aglutinador de 
passageiros por ser uma área de forte turismo, existe alguma política 
para incrementar e aumentar ainda mais o transporte para o Nordeste?

O SR. GUILHERME RAMALHO – Sim. Por causa do reduzido tem-
po à disposição e até pela temática do painel, acabei por não abordar o 
nosso pacote, o plano de incentivos e de investimentos na aviação regio-
nal. A presidenta Dilma anunciou no dia 20 de dezembro um programa 
de incentivo à aviação regional, programa esse composto de três pilares, 
no mesmo grau de importância: um pilar referente ao investimento na 
infraestrutura, o segundo pilar referente à redução, no caso de isenção 
de tarifas e subsídio a rotas regionais e isenção de tarifas aeroportuárias, 
e um terceiro pilar, relativo à gestão dos aeroportos.
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Nesse programa de aviação regional foram selecionados, por crité-
rios turísticos, critérios de integração do território nacional, critérios 
de relevância socioeconômicos, 270 localidades, 270 aeroportos regio-
nais espalhados pelo Brasil. A grande concentração de novos aeroportos 
ou de localidades que receberão investimentos está nas Regiões Norte e 
Nordeste, que são as que historicamente tiveram o menor desenvolvi-
mento da aviação regular e receberão agora o maior volume de recursos. 
Em resumo, eu não trouxe o detalhamento dos números, mas em termos 
quantitativos, em termos tanto de aeroportos quanto de investimentos, 
são as regiões que mais investimentos receberão, até porque são as re-
giões, do ponto de vista relativo, que mais crescem no Brasil. Estamos 
atentos a isso. Tenha certeza de que o Norte e o Nordeste, até pela vas-
tidão territorial, terão um incremento significativo da sua aviação civil.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ademir Camilo) – O interessado 
pode acompanhar esse plano no site? 

O SR. GUILHERME RAMALHO – Não só no site, mas também, 
para qualquer dúvida, coloco-me à disposição após a palestra. No site 
há todas as informações, mas para qualquer detalhamento nós estamos 
sempre à disposição. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ademir Camilo) – Qual site? 
O SR. GUILHERME RAMALHO – No site www.aviacaocivl.gov.br. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Alexandre Santos) – Muito obriga-

do, Dr. Guilherme Ramalho.
Agora, Eduardo Sanovicz vai responder às ponderações do nosso 

moderador, o deputado Ademir Camilo.
O SR. EDUARDO SANOVICZ – Bom, são duas as questões: poltro-

nas e preços. Para deixar bem claro, não gostamos de decolar com pol-
tronas vazias, mas com poltronas ocupadas, e não preferimos de forma 
alguma decolar com as poltronas vazias.

Nós temos tentado exercitar uma política de preços extremamente 
ampla. Confesso de público que às vezes é bastante complicado explicar 
isso em 5 ou 10 minutos. Eu precisaria de 1h30 para detalhar o que é 
a política de precificação, que é uma tentativa de se praticar, no maior 
volume possível, esses preços que apresentamos hoje pela manhã, no 
debate, e que agora à tarde Guilherme de alguma forma mostrou, na 
apresentação dele.
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Um dado muito básico, repetindo o que mostrei de manhã: no ano 
de 2002, quando se inaugurou a liberdade tarifária no país, aproximada-
mente 17% dos passageiros pagaram menos de R$ 300,00 para viajar, e 
praticamente nenhum passageiro pagou menos de R$ 100,00 para viajar; 
0,08% é o percentual de quem pagou menos de R$ 100,00. No ano pas-
sado de 12% a 13% dos passageiros viajaram por menos de R$ 100,00, e 
67% das tarifas praticadas neste país no ano passado foram praticadas 
abaixo de R$ 300,00. 

É bom deixarmos bastante claro para as Sras. E os Srs. Parlamentares 
que isso não é uma pesquisa por amostragem. A Anac recebe diaria-
mente todas as tarifas reais praticadas em todos os voos em todo o país. 
Quando apresenta este relato, é um dado real consolidado.

Ainda assim, em algumas situações, temos, na outra ponta, de 6% a 
7% de tarifas que chegam a bater nos R$ 1 mil ou superarem R$ 1 mil. Aí 
podemos entrar em outro lado. Há uma série de fatores geradores disso. 
Repito que faço a nossa saudação a esta Casa por estar enfrentando o 
debate. Na medida em que explicitamos os fatores, a Casa, contando 
com o compromisso e com a participação de um conjunto de parlamen-
tares representando diferentes situações do país, tem muito a contribuir 
para superar as dificuldades. E quero aqui voltar a mencionar duas delas, 
fazendo uma comparação bem objetiva, aproveitando a pergunta que 
me foi feita sobre o preço internacional: um avião decola de Guarulhos 
rumo a Fortaleza; ao lado dele, outro avião decola de Guarulhos rumo 
a Buenos Aires; as distâncias são parecidas, e algumas vezes a tarifa até 
Fortaleza é maior do que a tarifa até Buenos Aires. As pessoas dizem: 
“Como é possível que eu esteja pagando mais caro?” Ora, em Guarulhos 
nós pagamos a bomba, uma figura de linguagem apenas, mas a bomba 
de gasolina que está pondo gasolina nesse avião que vai voar para For-
taleza é a mesma bomba que poria gasolina nesse outro avião que vai 
para Buenos Aires. Esse aqui gastou 25% a menos de saída porque não 
paga ICMS. 

O Brasil é signatário de acordos comerciais internacionais, e cum-
pre esses acordos. Como em nenhum país do planeta existe esse tipo de 
tributação sobre querosene de aviação, o Brasil não pode cobrar de um 
avião que vai fazer um voo internacional esse tributo. Por quê? Porque as 
aeronaves brasileiras não pagam esse tributo quando estão no exterior, 
mas aqui a gente paga. Então, a gente paga o ICMS aqui, e paga lá. Esse é 
um dos fatores que geram desequilíbrio. 
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Outro fator que gera desequilíbrio é aquele que mencionei há pouco: 
a própria fórmula de precificação do querosene de aviação. Enquanto 
uma companhia aérea congênere à nossa, internacional, em alguns pa-
íses paga metade do que pagamos de querosene de aviação, nós temos 
esse preço. O pessoal pode perguntar: “Mas no que é que uma coisa in-
fluencia a outra?” É muito simples: o passageiro que comprou um tre-
cho, sei lá, São Paulo-Chicago-Nova Iorque, para dar um exemplo, ou 
São Paulo-Lisboa-Frankfurt, cai na precificação da companhia aérea, 
considerando todos os custos para transportá-lo daqui até lá, enquanto 
aqui, no país, ele está na precificação que temos aqui dentro. 

Em várias situações, a companhia aérea internacional, isto é, a inteli-
gência comercial das empresas costuma praticar um preço. Isso é legíti-
mo, a competição prevê isso; não estão burlando nenhuma regra, não há 
nada de errado. A empresa leva esse passageiro para a Europa pelo preço 
mais barato que tiver, porque na Europa o trânsito interno remunera 
com sobras esse teórico investimento que ela fez aqui. 

O final dessa história é o seguinte: é possível, em médio prazo, tra-
balharmos para ampliar o número de aeroportos e baixar ainda mais 
os preços? É possível. Nós apresentamos à Sra. Presidenta da República, 
e eu encaminhei pessoalmente aos presidentes das Mesas de cada uma 
das comissões da Casa, um programa produzido pela associação das 
empresas aéreas chamado Agenda 2020. Nós listamos o conjunto de de-
safios que temos a enfrentar. Temos a humildade de reconhecer que nós 
mesmos algumas respostas não obteremos sozinhos. Estamos cientes de 
que, sozinhos e isolados, não vamos conseguir construir essa resposta. 
Mas entendemos que, removidas algumas barreiras importantes e equa-
cionados outros temas, ligados basicamente a custo, infraestrutura e 
tecnologia, em 2020 conseguiremos transportar o dobro de passageiros 
que transportamos hoje. Transportamos 100 milhões, e vamos chegar a 
200 milhões e conseguiremos, de aproximadamente 130 aeroportos que 
hoje usam essas companhias aéreas, chegar a mais de 200. 

Isso é uma conta matemática, Sr. Deputado, que está vinculada, na 
razão direta, à velocidade e à capacidade que tenhamos como socieda-
de, como agentes econômicos que têm interesses divergentes em alguns 
momentos, de equacionar – e por isso o parlamento é o local adequado 
para isto – as respostas a essas demandas, na razão direta uma da outra. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ademir Camilo) – Existe cartel de 
empresas na precificação ou não?
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O SR. EDUARDO SANOVICZ – Não, senhor. Por quê? Porque, na 
medida em que em 2002 esse preço é liberado, essa aviação que se cons-
trói de 2002 para cá... Quando nós éramos mais jovens – eu e o senhor 
já temos cabelos grisalhos –, nós voávamos em empresas como Varig, 
Vasp e Transbrasil, que não estão mais aqui por “n” razões. As empresas 
que constroem a aviação, a partir de 2002, com a liberação tarifária, no 
mercado competem fortemente. Essa aviação nova que se constrói vai 
atendendo muito às demandas desse consumidor. Hoje, qualquer pes-
quisa de faculdade mostra, e não precisa ser de nenhuma grande agên-
cia de publicidade, que a grande fidelidade do consumidor é com o seu 
próprio bolso, ou seja, ele procura aquela situação que lhe traz menos 
custos. Podemos dar “n” exemplos aqui, mas não vamos tomar o tempo 
de ninguém com isso.

Nesse sentido, o que hoje as empresas fazem é uma coisa que... Al-
guns parlamentares já foram convidados por nós para visitar o coração 
de empresas aéreas, ver como é que funcionam. Há algumas mesas com 
computadores em que se fica aqui vigiando o preço do concorrente. O 
preço vai para a internet na hora. Se for R$ 112,00, baixamos o nosso 
para R$ 110,00. A situação vai nesse sentido. A disputa é bastante ferre-
nha. Por quê? Porque, trabalhando majoritariamente naquele primeiro 
quadrante de preço, a disputa... Para o senhor ter uma ideia, um dado 
que está nessa Agenda 2020, para não tornar entediante a minha respos-
ta, é o seguinte: aproximadamente 9 milhões de CPFs entraram a bordo 
pela primeira vez nos últimos 24 meses, 9 milhões de passageiros novos. 
Esse novo passageiro é o passageiro que recém chegou a um volume de 
renda. Com as passagens divididas em vários meses, ele consegue ir de 
avião para onde ele quer, e não vai mais de ônibus, como antigamente. 
Isso representa mais de 10% do nosso consumidor atual, que é o nosso 
grande ativo. Se o preço da passagem subir 10%, 14% desses passageiros 
voltam a andar de ônibus.

Portanto, ao contrário, toda a nossa demanda... Por isso é que eu ve-
nho aqui e falo de QAV, de tarifa, de ICMS, de tarifa de conexão, enfim, 
de toda a coleção de tarifas que a gente paga cotidianamente. Em algu-
mas situações temos sido vitoriosos, em outras não; isso é da vida, mas 
o nosso trabalho vem sendo no sentido de procurar reduzir os nossos 
custos para que possamos manter algumas situações que hoje estão aqui 
e melhorar outras que queremos melhorar.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Ademir Camilo) – Obrigado, Dr. 
Eduardo.

Agora vamos ouvir o Dr. Fernando.
O SR. FERNANDO MOMBELLI – Não, não vou manifestar-me.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ademir Camilo) – Nós encerramos 

aqui as perguntas. Devolvo-lhe a presidência, e vamos para as conside-
rações finais. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alexandre Santos) – Eu quero agra-
decer aqui aos nossos expositores, em nome do deputado Edinho Bez, 
nosso presidente da Comissão, em meu nome próprio e em nome do 
deputado Ademir, que abrilhantou este debate. E, antes de encerrarmos 
o debate deste segundo tema do primeiro painel, “Política Tarifária e 
Carga Tributária da Aviação Civil”, gostaria de agradecer a todos os se-
nhores a participação e dizer que debates como este permitem a tomada 
de boas decisões por esta Casa.

Muito obrigado pela presença dos senhores. Por fim, gostaria de lem-
brá-los que estão disponíveis nas páginas das comissões o áudio e o ví-
deo do seminário para todos que desejarem. Muito obrigado pela tarde 
rica que tivemos aqui. Obrigado, senhores.

Está encerrado este painel.
O SR. APRESENTADOR – Gostaríamos de pedir a permanência no 

auditório, porque vamos iniciar o segundo painel da tarde em aproxima-
damente 5 minutos. Obrigado.

* * * * * * * * * * * * * * *
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Stédile) – Boa tarde a todos. 

Dando continuidade aos trabalhos do seminário “Os Desafios da Avia-
ção Civil no Brasil”, informo aos presentes que, na qualidade de mem-
bro da Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados, 
coube-me a coordenação deste segundo painel, intitulado “Infraestru-
tura Aeroportuária: Situação Atual, Gargalos e Perspectivas”, sendo seu 
primeiro tema “Obras e Investimentos”.

Convido para comporem a Mesa o Sr. Antonio Gustavo Matos do 
Vale, presidente da Infraero; o Sr. Marcelo Guaranys, diretor-presidente 
da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac); o Sr. Leonardo de Almeida 
Alonso, gerente do Departamento de Transportes e Logística do Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES); o Sr. José 
Antunes Sobrinho, presidente do Conselho da Inframérica Aeropor-
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tos, composto pelas empresas Infravix Participações S.A. e Corporação 
América S.A.; e, novamente, o Sr. Pedro Azambuja, presidente do Sindi-
cato Nacional das Empresas de Administração Aeroportuária.

O Sr. Antonio disse que é figurinha carimbada, e gaúcho também. 
Gaúcho colorado é virtude; gaúcho gremista é defeito (risos).

Esclareço aos componentes da Mesa que o evento será gravado para 
posterior transcrição das notas taquigráficas. Por isso, solicito que falem 
sempre ao microfone. 

Em virtude da importância deste seminário, informo a todos que 
o evento será transmitido pelo portal e-Democracia da Câmara dos 
Deputados, permitindo a interação com o público. As perguntas pode-
rão ser dirigidas aos expositores e serão encaminhadas à Mesa por inter-
médio da nossa secretaria. 

Da mesma forma, após as exposições dos nossos convidados, abri-
remos os debates aos participantes. Para tanto, peço-lhes a gentileza de 
informar um e-mail para contato e encaminhar as perguntas aos fun-
cionários da Comissão, que deverão repassá-las à Mesa. Os questiona-
mentos serão respondidos em bloco; se não houver tempo, as respostas 
serão enviadas para o e-mail informado.

Imediatamente iniciamos as apresentações. Passo a palavra ao Sr. 
Antônio Gustavo Matos do Vale, presidente da Infraero. O senhor dis-
põe de 10 minutos – esse é o problema.

O SR. ANTÔNIO GUSTAVO MATOS DO VALE – Boa tarde a to-
dos. Gostaria de saudar inicialmente o deputado José Stédile e agrade-
cer-lhe o convite, assim como agradeço às comissões que promoveram 
este evento. E cumprimento os meus companheiros de Mesa. 

Como disse o deputado José Stédile, o problema são os 10 minutos. 
A rigor, esta minha apresentação sobre obras e investimentos da infra-
estrutura aeroportuária brasileira é uma apresentação bem longa. Para 
cumprir o prazo, simplesmente listei as obras que estão sendo feitas 
hoje, como foi dito de manhã pelo ministro Moreira Franco e pelos de-
mais palestrantes.

(Segue-se exibição de imagens.)
Realmente, a infraestrutura aeroportuária brasileira não acompa-

nhou o crescimento da demanda pela aviação civil que observamos nos 
últimos anos. Sem dúvida não vamos entrar no mérito da questão que fez 
com que esses 9 milhões de passageiros, como Eduardo disse, viajassem 
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pela primeira vez nos últimos tempos, as razões que fizeram com que 
eles chegassem à aviação civil brasileira. A verdade é que a estrutura ae-
roportuária não acompanhou a demanda, e nós estamos aqui, ao longo 
do tempo, correndo atrás do prejuízo.

Essas são todas as intervenções que estão sendo feitas nos aeroportos 
da Infraero. Vou tentar de forma muita rápida passar todas elas, para 
que todos tenham conhecimento das intervenções. Evidentemente, toda 
esta apresentação, muito mais detalhada, leva cerca de duas horas. Nela, 
detemo-nos em cada aeroporto, em cada obra desse aeroporto, ou seja, 
em cada um dos empreendimentos que estão sendo feitos. Nós aqui fize-
mos um apanhado do que já está em obras, ou do que já está contratado, 
ou que já tem previsão de término, e dos que já foram concluídos de 
2010 a 2017 e, além disso, daquilo que ainda está em estudo no âmbito 
da Infraero, evidentemente também dentro do horizonte de 2017.

Para iniciarmos este processo, começamos em ordem alfabética a 
apresentação de cada um dos eventos e de cada uma das ações que nós 
estamos fazendo nesses aeroportos. Podemos ver que lá em Belo Ho-
rizonte, em Confins, nós estamos fazendo a reforma e a ampliação de 
todo o terminal de passageiros e as obras de acesso. Quem foi a Confins 
deve ter visto todas as obras que estão sendo realizadas neste momento. 
É uma obra de cerca de R$ 236 milhões, que começou em setembro de 
2011. Em abril de 2014 nós entregaremos todo o terminal reformado. 
Além disso, já estão contratadas a reforma e a ampliação da pista e do 
sistema de pátio.

Eu não sei se os senhores sabem, mas pelo menos as pessoas que es-
tão na aviação civil sabem que o maior problema do Brasil, ou um dos 
grandes problemas do Brasil hoje, é o estacionamento de aeronaves. Os 
nossos pátios de aeronaves estão aquém da necessidade, e ficariam mui-
to aquém caso chegássemos à Copa do Mundo com a estrutura que nós 
temos hoje. Por isso, um dos grandes trabalhos que nós estamos fazendo 
no âmbito da Infraero é o aumento dos pátios; em Confins é uma obra 
de R$ 170 milhões, que ficará pronta totalmente em agosto de 2014. Para 
agosto de 2014 prevê-se especificamente a ampliação da pista, já que 
toda a parte de pátio ficará pronta antes da Copa do Mundo. 

Ainda em Confins, nós estamos neste momento fazendo uma lici-
tação para a construção do Terminal 3, que será um terminal para 3 
milhões de passageiros, que fará com que o aeroporto suporte inteira-
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mente a demanda para a Copa do Mundo. Evidentemente, como é um 
RDC3 oculto, esse preço ainda não foi revelado.

Em Brasília as duas obras já foram concluídas, porque são as obras que 
ficaram por conta da Infraero durante o processo de concessão. Quando 
foi feita a concessão dos três aeroportos, como as obras dos aeroportos 
não podem parar, algumas ficaram por conta da Infraero até que o novo 
concessionário assumisse, o que aconteceu em fevereiro de 2013. Então 
nós entregamos todas essas obras concluídas, conforme aqui se apresen-
ta, o módulo operacional e a primeira fase da reforma do TPS4.

Em Campina Grande está em recuperação toda a pista de decolagem. 
É uma obra de R$ 9 milhões, que estará pronta ainda este ano.

Cuiabá é um grande problema nosso. O de Cuiabá é um terminal 
que realmente está aquém das necessidades, e é um terminal da Copa 
do Mundo. Nós estamos, lá, ampliando e reformando todo o terminal 
de passageiros. É uma obra de R$ 88 milhões, que estará inteiramente 
pronta em março de 2014. Não é à toa que o Aeroporto de Cuiabá – e 
isto foi citado aqui pelo ministro Moreira Franco, hoje – foi considerado 
o pior aeroporto, pela pesquisa feita pela Secretaria de Aviação Civil. Por 
que lá? Já era ruim, mas com as obras ficou pior ainda. Mas em março de 
2014 nós vamos reverter isso.

O de Curitiba é também um aeroporto da Copa do Mundo. O ter-
minal de passageiros já está em obras. Toda a ampliação do terminal 
de passageiros é uma obra que irá até 2016, sendo que 40% do terminal 
ficará pronto até a Copa do Mundo de 2014. Em março de 2014 essa 
obra de R$ 247 milhões estará 40% pronta. E lá também já terminamos 
a restauração da pista de pouso e de táxi. A ampliação do sistema de 
pátio, dada a importância dele, ficará pronta em outubro deste ano. E 
a ampliação do terminal de cargas de Curitiba hoje, para nós, é prio-
ridade absoluta, já que, todos os senhores sabem, a Infraero perdeu os 
terminais de carga de Guarulhos e de Campinas para a iniciativa priva-
da. Dessa forma, o terminal de Curitiba hoje tornou-se um terminal de 
cargas extremamente prioritário. Além disso, a terceira pista de pouso 
de Curitiba já está em processo de análise das condições ambientais, de 
modo que possamos fazer a terceira pista, paralela à pista hoje existente.

3  Regime diferenciado de contratação.
4  Terminal de passageiros.
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Em Florianópolis a construção do novo terminal de passageiros já co-
meçou. É uma obra de R$ 174 milhões. Começou em dezembro de 2012, 
e a nossa previsão é de que ela termine em dezembro de 2014. É bom 
lembrar que o Aeroporto de Florianópolis é extremamente importante 
do ponto de vista do turismo, principalmente na região sul do país, e ele 
está aquém das necessidades atuais. Essa é uma obra de dois anos, e lem-
bro que o Aeroporto de Florianópolis não faz parte da Copa do Mundo.

O de Fortaleza também é um aeroporto da Copa do Mundo. Já está 
em obras desde junho do ano passado. A nossa previsão é de que fique 
pronto totalmente em fevereiro de 2017, mas cerca de 35% ficarão prontos 
até a Copa do Mundo, e, como ele é modular, será inaugurado ainda pre-
vendo o total atendimento dos nossos clientes que chegarão a Fortaleza.

Em Foz do Iguaçu também há ampliação do terminal. Nós já termi-
namos a primeira parte, a parte de embarque, que foi entregue no início 
deste mês de maio, e a parte final será entregue em setembro de 2013.

Goiânia é um grande problema nosso. O Aeroporto de Goiânia, 
como os senhores sabem, e o de Vitória são dois aeroportos que tive-
ram as suas obras interrompidas pelos consórcios construtores em 2007. 
Nós estamos já em análise, juntamente com o Tribunal de Contas da 
União, tanto em Goiânia quanto em Vitória, para retomar essas obras, 
e esperamos conseguir. Já entregamos o projeto do terminal de passa-
geiros para o Tribunal de Contas, o novo projeto executivo feito pelo 
consórcio. Esperamos terminar o projeto da infraestrutura e entregá-lo 
ao Tribunal de Contas ainda no mês de julho. Quanto ao de Vitória, no 
final de agosto nós também entregaremos ao Tribunal de Contas todos 
os projetos, para que possamos, em conjunto com eles, definir um preço 
que seja o preço ótimo e retomar as obras o mais brevemente possível. 
Como eu disse, o nosso grande objetivo – ou a grande pedra no sapato 
da Infraero – são essas duas obras, que estão paradas desde 2007.

Em Ilhéus também já implantamos o módulo operacional, assim 
como em Imperatriz e em Juazeiro do Norte. Como os senhores estão 
vendo, no caso dos aeroportos regionais que pertencem à rede Infraero, 
já estamos em obras, prevendo, dentro do aspecto da aviação regional, 
que possam receber os aviões de grande porte.

Em Macapá terminamos a implantação do módulo operacional. Será 
inaugurado este ano, mas já está em funcionamento. A Anac já homo-
logou o terminal, que já está funcionando. Teremos ainda este mês uma 
inauguração oficial, digamos.
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Quanto ao novo terminal de passageiros, uma obra de R$ 115 mi-
lhões, já estamos terminando os projetos para iniciar a construção da 
primeira fase, além do pátio de aeronaves.

A obra em Manaus, uma obra de R$ 393 milhões, está quase 80% 
pronta. Será completamente entregue em dezembro de 2013. Nós tere-
mos um terminal completamente reformulado em Manaus.

Em Natal, São Gonçalo do Amarante é um aeroporto concedido, e 
foi concedido ao Sr. Antunes, presidente da Inframérica, o mesmo con-
sórcio que ganhou a concessão de Brasília. Nessa obra, como eu disse, 
algumas ações dentro do aeroporto não puderam esperar a concessão; 
é o caso de São Gonçalo do Amarante. A pista e o pátio de aeronaves, 
uma obra de R$ 98 milhões, ficou por conta da Infraero. A pista já está 
pronta. O pátio de aeronaves nós terminaremos até o mês de dezembro. 
A Inframérica está construindo o terminal de passageiros, de modo que 
se possa inaugurar o aeroporto ainda antes da Copa do Mundo de 2014. 

Em Porto Alegre nós temos um projeto de ampliação da pista. Esse 
projeto ficou por conta de projetistas que ainda não entregaram total-
mente o projeto, mas faz parte do escopo da Infraero. É importante para 
nós que a pista do Aeroporto Salgado Filho seja ampliada. É uma obra 
muito grande, estimada em R$ 220 milhões. Nós esperamos que ainda 
este ano, em dezembro de 2013, consigamos iniciar aquela obra.

O terminal de carga já foi iniciado, mas parou, devido a problemas 
da construtora, digamos. Nós estamos recontratando e esperamos co-
meçar este ano, para terminar em 2015. Os módulos operacionais fo-
ram concluídos em janeiro de 2012, o do embarque; o do desembarque 
termina em outubro deste ano. As adequações da faixa, a reforma do 
terminal e os sistemas de pátio devem terminar em abril de 2014. Como 
eu disse, essa obra é fundamental para a Copa do Mundo.

Já estou terminando a apresentação, que já se aproxima de 10 minutos.
As obras de São Paulo e de Guarulhos seguem também aquela linha. 

São aeroportos concedidos que ficaram por conta da Infraero. Todos já 
foram concluídos e entregues ao novo concessionário. É o mesmo caso 
de Campinas, do Aeroporto Viracopos. 

Em Teresina, já concluímos a implantação do módulo operacional. 
Estamos com o projeto do novo TPS, com previsão para abril de 2016.

Em Vitória, como eu disse, nós esperamos entregar ao Tribunal de 
Contas o projeto executivo ainda no mês de agosto, sendo que já fizemos 
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algumas coisas lá. Já terminamos o módulo operacional. A nova torre de 
controle e o sistema de combate a incêndios estão em estado bastante 
avançado. Apesar de estar previsto março de 2014, nós esperamos en-
tregar antes. 

O total dos nossos investimentos em obra já contratadas ou con-
cluídas soma R$ 4,73 bilhões. Além disso, nosso planejamento, ou seja, 
aquilo ainda que não está, vamos dizer, em obras, que não teve licitação, 
que ainda são projetos que vamos discutir internamente se é necessário 
ou não, soma R$ 10,52 bilhões até 2017. 

Evidentemente, existem diversos projetos que ainda estão em fase de 
estudos, e pode ser que não sejam priorizados nesse período, como tam-
bém podem chegar novos projetos que, dependendo da sua relevância e 
da sua urgência, podem ser feitos antes. Um grande exemplo, que quem 
estava aqui hoje de manhã ouviu um dos palestrantes citar, é a pista 
de Rio Branco. A pista de Rio Branco é sem dúvida uma pista comple-
tamente inadequada, que não permite às aeronaves pousarem com sua 
capacidade nova. Por isso, uma segunda pista em Rio Branco está em 
projeto, e por isso não está aqui apresentada. Ao término do projeto bá-
sico será dada prioridade à construção de uma nova pista, porque a pista 
de lá realmente não tem a menor condição. Quem já foi a Rio Branco 
sabe quanto o avião pula quando desce lá.

Apenas para constar, citamos os aeroportos concedidos: Guarulhos, 
Campinas e Brasília. Como todos sabem, a Infraero é sócia minoritária 
dos três concessionários. No caso de Guarulhos, até a Copa do Mundo 
teremos R$ 1,38 bilhão; no pós-Copa, serão R$ 3,3 bilhões. Em Campi-
nas serão R$ 873 milhões até a Copa do Mundo e R$ 7,8 bilhões até o 
final da concessão. Em Brasília, creio que o Sr. Antunes pode detalhar 
melhor do que eu, serão R$ 626 milhões até à Copa do Mundo e R$ 2,2 
bilhões até o término da concessão.

Enfim, era o que eu queria dizer, entre obras e investimentos, neste 
curto período de tempo. A Infraero tem o detalhamento de cada uma 
dessas obras, que está à disposição de quem se interessar, deputado ou 
não. Deputado José Stédile, caso V.Exa. se interesse por alguns desses 
aeroportos localizados em seu estado, estamos à disposição para falar 
especificamente sobre a situação de cada um deles.

Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado. 
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O SR. PRESIDENTE (Deputado José Stédile) – Agradeço ao Sr. An-
tônio Gustavo Matos do Vale a palestra proferida. Ressalto que o nosso 
palestrante cumpriu rigorosamente o tempo.

Passo a palavra ao Sr. Marcelo Guaranys, diretor-presidente da Anac. 
O SR. MARCELO GUARANYS – Boa tarde a todos. Quero cumpri-

mentar o deputado José Stédile, na pessoa de quem agradeço a todos os 
presidentes de comissões o convite para fazer uma apresentação sobre 
obras e investimentos.

É importante ver este dia de discussão sobre aviação civil. Aviação ci-
vil é tema que está na vida de todos nós, tema que tem estado fortemen-
te presente na mídia nos últimos cinco anos, principalmente. Costumo 
brincar que nosso clipping diário tem mais de 15 páginas só de aviação. 
É um assunto que interessa muito à sociedade, interessa muito a todos e 
tem impacto direto na nossa vida, no nosso direito de ir e vir dentro do 
nosso país e a outros países do mundo.

(Segue-se exibição de imagens.)
Na apresentação sobre obras e investimentos, dentro da perspectiva 

da Anac, no que compete a nós coordenarmos nesse processo, dividi-
mos em situação atual e gargalos. Apresentaremos rápidos números so-
bre o que já foi passado aos senhores, além da perspectiva, sob o ponto 
de vista da Anac, do que nos está cabendo executar nas concessões. 

Já foi dito algumas vezes – mas vamos reforçar um pouco esses nú-
meros – que nós tivemos um crescimento muito grande na última dé-
cada do número de passageiros transportados no país. Esse número, de 
36 milhões em 2002, passou para 101 milhões em 2012, um aumento de 
180% nesse período. Isso significa que o número de passageiros trans-
portados no país nos últimos 10 anos quase triplicou. É um número 
muito grande, comparado aos outros do mundo. O Brasil tinha crescido 
até 2011 153%, enquanto o mundo tinha crescido 46%. Só em 2011, em 
relação a 2010, o Brasil cresceu 16%, enquanto o mundo cresceu cerca 
de 5%. Tivemos um crescimento médio de 10% ao ano da nossa aviação, 
e aproximadamente 170% ou 180% em todo esse período, ou seja, quase 
três vezes mais o número de passageiros. 

Ainda que tenha crescido bastante esse número, não tivemos decrés-
cimo da qualidade da prestação do serviço. O que é isso? Nós tivemos 
em um determinado momento, em 2006 e 2007, um aumento grande 
da irregularidade da pontualidade, a falta de pontualidade, mas esses 



 96 Os Desafios da Aviação Civil no Brasil

números têm sido ajustados e têm sido reduzidos sistematicamente nos 
últimos anos. No primeiro semestre de 2010 houve 20% de atrasos nos 
voos, com pico acima de 27% no final de 2010. Hoje estamos alcançando 
números de cerca de 20% a 15% de impontualidade no transporte aéreo.

O mesmo ocorreu quanto aos cancelamentos. Temos tido níveis cada 
vez mais baixos de cancelamento. É óbvio que esse número oscila de 
acordo com o período do ano; no final do ano tende a haver mais proble-
mas de pontualidade e cancelamento, há mais fechamentos por proble-
mas meteorológicos, mas sistematicamente os picos têm sido menores 
do que nos anos anteriores. 

Dividimos os atrasos em várias faixas para podermos fazer esse 
acompanhamento. Os maiores atrasos concentram-se entre 30 e 60 mi-
nutos de voo, ou seja, é muito improvável que passem de 1 hora. E mes-
mo esses atrasos de 30 a 60 minutos têm tido uma redução bem forte. 

O aumento do número de passageiros ocorreu por um aumento da 
renda da população e muito fortemente por uma política regulatória 
para o transporte aéreo, que permitiu mais concorrência, preços mais 
baixos e, portanto, maior acesso da população ao transporte aéreo. Esse 
grande número de passageiros que passamos a ter nessa última década 
teve acesso porque as passagens ficaram muito mais baratas. Ficaram 
cerca de 43% mais baratas, ao compararmos 2012 com 2002. Em dez 
anos, a tarifa média, que custava 515 reais, passou para 293 reais. Essa 
base de dados que temos é a captação de todas as passagens vendidas em 
todos os destinos do país, por todas as empresas. Nós captamos real-
mente o que é realizado, e esses são os resultados.

O índice de cobertura do número de passageiros transportados sobre 
a população brasileira também aumentou bastante. Nós tínhamos cerca 
de 36 milhões de passageiros embarcados, considerando os 176 milhões 
de brasileiros em 2002. Hoje temos 101 milhões de passageiros embar-
cados, diante dos 197 milhões de brasileiros. Essa relação subiu quase 
três vezes. Isso significa que estamos permitindo que a população tenha 
cada vez mais acesso ao transporte aéreo.

Se eu comparar esse número com o de outros países do mundo – 
é o que esse gráfico mostra –, verificarei que o Brasil está começando 
a chegar a um número considerável de passageiros movimentados nos 
aeroportos, embarcados e desembarcados. Chegamos ao número de 0,9 
em 2011; hoje estamos com cerca de 1 nessa relação. Isso significa que 
o número de passageiros embarcados e desembarcados, em movimento 
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nos aeroportos brasileiros, equivale ao número da população brasileira. 
Mas, mesmo que seja um número que demonstra, para nós, que estamos 
conseguindo um grau maior de universalização, ainda estamos longe 
dos números de outros países de grande porte, países com dimensões 
parecidas com as do Brasil, como é o caso dos Estados Unidos, da Aus-
trália e do Canadá, onde se movimentam nos aeroportos de 4 a 5 vezes 
o número da população. Crescemos bastante nesta década, mas temos 
espaço para crescer muito mais ainda, para atender mais à população. 

Nossa malha de aeroportos continua basicamente a mesma. Esse tem 
sido um dos grandes problemas. Nós tivemos um crescimento muito 
grande no número de passageiros, muita gente passou a ter acesso ao 
transporte, mas tivemos uma diferença no investimento em infraestru-
tura para fazer frente a esse crescimento. O ministro Moreira Franco 
havia falado bastante sobre isso pela manhã, especialmente sobre a de-
mora de se fazerem investimentos para fazer frente a isso. É disso que 
nós estamos correndo atrás neste instante.

Nós temos um tráfego bastante concentrado em grandes centros. 
Nós temos um tráfego que cresce, naturalmente, onde há maior massa 
consumidora para desenvolver esse tráfego. Isso gera gargalos em de-
terminadas cidades, cidades de maior movimento, como Brasília, Rio 
de Janeiro e São Paulo, onde há essa grande concentração de tráfego. É 
importante o crescimento da infraestrutura nessas cidades, não só para 
o tráfego originário daquela cidade; não é só para o candango, para o 
paulista e para o carioca, isso é para o Brasil inteiro. Vários voos pas-
sam por São Paulo, passam por Brasília para saírem do Sul, para saírem 
do Norte. Essa dinâmica de funcionamento dos aeroportos permite que 
mais gente possa voar. 

Para fazer frente a isso, o governo está trabalhando em quatro gran-
des ações. O ministro citou cinco; eu só agreguei de forma diferente. 
Até três anos atrás estávamos trabalhando basicamente em deixar os 
investimentos com a Infraero e deixar os investimentos sendo tocados 
por estados e municípios com convênios que precisavam ser mais ajus-
tados. Assim, tínhamos basicamente uma frente de investimentos, a In-
fraero cuidando de 66 aeroportos, que significavam 98% do tráfego do 
país. Nós hoje estamos desenvolvendo quatro frentes paralelas de inves-
timento. A primeira frente é o investimento do setor público, nos aero-
portos da própria Infraero. Gustavo já mostrou a forma de investimento 
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que tem sido feita. É um plano audacioso que está sendo executado, de 
todos os investimentos. 

A segunda frente é a seguinte: há aeroportos que estão com a Infra-
ero e há aeroportos de que se decidiu fazer concessão. Estamos conce-
dendo os cincos maiores aeroportos do país. Até agora foram quatro, 
sendo três grandes: Guarulhos, Viracopos e Brasília, mais o aeroporto 
de São Gonçalo do Amarante, como segundo aeroporto de Natal. Mas 
também há aeroportos em que estamos fechando editais e contratos, 
como Confins e Galeão; essa seria uma segunda frente. Não temos ape-
nas mais uma empresa executando trabalhos em 66 aeroportos; temos 
agora quatro empresas já executando investimentos, e vamos passar a 
ter pelo menos mais duas empresas atuando nisso. Aumentamos bas-
tante as frentes de trabalho para que se possa fazer investimento da ma-
neira como a sociedade está precisando. 

Outra forma é a parceria com os estados. Grandes aeroportos estão 
sendo concedidos; diversos outros aeroportos de Capitais e outros me-
nores continuam com a Infraero. Vários outros aeroportos no país pre-
cisam ser desenvolvidos. Esses aeroportos estão sendo muitas vezes ad-
ministrados por estados e municípios. Assim, o governo federal decidiu 
fazer convênios com esses estados para fazer investimentos em todos 
esses aeroportos. Já foram anunciados investimentos em 270 aeroportos 
regionais. Esses aeroportos terão incentivo muito grande para serem ad-
ministrados por concessões administrativas tocadas pelos estados. Essa 
seria a terceira frente de investimento.

Em síntese, as frentes até agora apresentadas são: a Infraero tocando 
grande parte dos aeroportos; concessões, com pelo menos cinco empre-
sas tocando os aeroportos concedidos; e mais os estados tocando todos 
os outros aeroportos de foco mais regional.

Uma última frente é permitir que a inciativa privada desenvolva ae-
roportos sem necessitar da iniciativa pública. Assim, não é preciso fazer 
um edital de concessão para que a iniciativa privada possa investir em 
aeroportos se ela tiver interesse em fazer. Esta seria a quarta frente: au-
torização para que a iniciativa privada faça aeroportos abertos ao públi-
co, voltados à aviação geral. Há uma demanda muito grande de aumento 
da infraestrutura, não só para a aviação regular, mas também para a 
aviação geral.

Por parte da Anac, o que nos cabe tocar são as concessões. Nós somos 
o poder concedente responsável por elaborar editais e contratos, depois 
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fiscalizar, monitorar e punir, se for o caso, a execução desses contratos. 
Quais são os grandes objetivos da concessão? Primeiro, melhorar e ex-
pandir a infraestrutura, o investimento em infraestrutura. Nós sabemos 
de todas as dificuldades que uma empresa pública tem para fazer esses 
investimentos: deve obedecer às leis de licitações, ter contratos admi-
nistrativos públicos. O concessionário passa a ter mais liberdade e mais 
agilidade para fazer esse investimento. O segundo objetivo é difundir 
melhores práticas de gestão aeroportuária. O ministro falou sobre isso 
hoje de manhã. Devemos trazer novos operadores, para que esses ope-
radores possam mostrar-nos novas formas de operar. 

Temos aeroportos projetados para 10 anos atrás, quando não tínha-
mos passageiros, com lojas para o lado de fora do salão de embarque, 
pois era a realidade anterior. Como não havia público dentro, era preciso 
buscar público fora. Essa lógica mudou. Temos muita gente para voar, 
muito mais gente para utilizar os aeroportos, e os aeroportos têm de ser 
projetados para isso.

O terceiro objetivo é introduzir a competividade, introduzir a con-
corrência no setor aeroportuário brasileiro. Aeroportos competem en-
tre si: Viracopos compete com Guarulhos, Guarulhos compete com Ga-
leão, Galeão compete com Brasília. Dependendo do serviço e do tipo 
de voo, há uma competição para atrair mais empresas, para atrair mais 
passageiros. Isso precisa ser incentivado. Para a agência reguladora isso 
é muito importante, pois nos permite ter vários agentes para comparar. 
Começo a comparar quem está operando melhor – se é Antunes, se é 
Gustavo, se é Guarulhos. Temos uma base melhor de comparação. E 
concorrência é sempre bom, pois se está sempre buscando fazer melhor 
do que o outro, para receber mais dinheiro, para receber mais tráfego, e 
isso tem de ser revertido para a população.

O modelo de concessão é baseado no equilíbrio do contrato. Há uma 
série de receitas que são recebidas pelo concessionário, e há diversos in-
vestimentos que ele vai ter de fazer durante um tempo. Isso é regulado e 
fiscalizado pela agência. Receitas são tarifárias e não tarifárias; temos seis 
tipos de tarifas sendo cobradas, que são as tarifas que a Infraero já cobra, e 
receitas comerciais, ou seja, os concessionários têm ampla liberdade para 
poder atrair novos investimentos comerciais que se revertam em benefí-
cio para a sociedade: mais lojas, mais lanchonetes, hotéis nos aeroportos.

Uma grande inovação dos contratos de concessão para a lógica de ad-
ministração de aeroporto é a introdução do conceito de nível de serviço 



 100 Os Desafios da Aviação Civil no Brasil

indicador de qualidade. Esses aeroportos têm de ser desenvolvidos com 
um bom nível de serviço. O que significa isso? Tem de crescer a capa-
cidade do aeroporto para fazer frente ao aumento da demanda. Isso é 
contratual, agora. Então, Antunes tem de fazer os investimentos que vão 
poder comportar a crescente demanda. Quanto maior a demanda, mais 
investimento, mais necessidade há de se ampliar o aeroporto, justamen-
te para evitar que cheguemos à situação em que nós estamos hoje: tive-
mos um crescimento grande de demanda, mas não tivemos ampliação 
da capacidade para fazer frente a isso. 

E essa ampliação da capacidade não pode ser feita de qualquer forma. 
Tem de ser feita com qualidade. E aí entram os indicadores de qualidade. 
Não adianta ser um aeroporto grande se o usuário passar 2 horas na fila 
para poder embarcar. Tem de haver um tempo de processamento curto 
para ele poder embarcar. Tem de haver banheiro de qualidade, tem de 
haver luminosidade, tem de haver coisas que deem conforto ao passagei-
ro. O ministro disse isto hoje de manhã: o setor aéreo, o setor de aviação 
civil deve voltar a ficar preocupado com o cliente. O passageiro é o nosso 
cliente, o passageiro é quem a gente está tentando agradar para tornar 
cada vez mais confortável e agradável a experiência de voar. 

Vou concluir, deputado. 
Nas concessões que nós já fizemos, temos três grandes aeroportos 

concedidos: Guarulhos, Viracopos e Brasília. Em Guarulhos o con-
cessionário vencedor é a Invepar. Ela tem investimentos estimados em 
US$ 4,6 bilhões, no contrato, e um contrato de duração de 20 anos, es-
timando chegar em 2032 a 53 milhões de passageiros. Isso é metade do 
número de passageiros movimentando-se no país todo hoje.

Em Viracopos o consórcio vencedor é formado por Triunfo, UTC e 
Egis, com contrato de duração de 30 anos e investimentos estimados em 
R$ 8,7 bilhões. Viracopos é um aeroporto quase novo; era um aeroporto 
muito tímido que se desenvolve, e teremos um aeroporto novo. A expec-
tativa em 2042 é de 90 milhões de passageiros. Seria o maior aeroporto 
do Brasil e da América Latina.

No terceiro aeroporto, o de Brasília – imagino que Antunes vai falar 
mais sobre ele –, o consórcio vencedor foi a Inframérica, com estimativa 
em 2037 de 50 milhões de passageiros, contrato de 25 anos e investi-
mento estimado em R$ 2,8 bilhões.

Esses são os nossos novos agentes que estão desenvolvendo os ae-
roportos. Eles estão fazendo os investimentos iniciais. Nesta fase de 
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investimento, eles têm várias obrigações de investimentos iniciais para 
a Copa do Mundo. Em quase todos têm de entregar novos terminais, 
novos pátios, novas facilidades para os passageiros, e isso tem de estar 
pronto em abril ou maio do ano que vem.

Quanto aos aeroportos Galeão e Confins, já recebemos os estudos 
vindos da SAC. Estamos agora concluindo o edital e o contrato para po-
der colocar em consulta pública no começo da semana que vem, quan-
do abriremos audiência pública para esses novos editais. São grandes as 
perspectivas deles, grandes as características. Nós exigimos um opera-
dor com maior capacidade de passageiros. Eles vão ter de possuir com-
provada experiência em processar pelo menos 35 milhões de passageiros 
por ano, e o operador passa a ser mais comprometido com o consórcio. 
De 10% hoje, passa a ter uma participação de 25% do consórcio.

É isso. Nossa previsão para publicação dos editais e execução do lei-
lão é em agosto e setembro. Então, esperamos estar concluindo isso o 
mais rapidamente possível, com a ajuda de todo o governo, que participa 
desta discussão.

Eu queria agradecer e colocar-me à disposição para eventuais per-
guntas. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Stédile) – Agradeço ao Sr. Mar-
celo Guaranys a palestra proferida.

Passo a palavra imediatamente para Leonardo de Almeida Alonso, 
gerente do Departamento de Transportes e Logística do Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social. V.Sa. tem 10 minutos.

O SR. LEONARDO DE ALMEIDA ALONSO – Boa tarde a todos. 
Em nome do BNDES, eu gostaria de agradecer à Casa, ao público aqui 
presente, ao presidente da Mesa, o Sr. Deputado José Stédile, e aos de-
mais membros. Eu vou tentar recuperar o tempo, vou ser breve, e no 
final eu gostaria de deixar uma mensagem.

Como todos aqui se lembram, houve um apagão de energia elétrica 
há algum tempo, em meados de 2000 e 2001, e em seguida ocorreu o 
chamado apagão do setor aéreo. O que decorre disso? Com a entrada do 
governo, houve o novo marco do setor elétrico, o país mobilizou-se, e 
hoje o setor elétrico não é mais uma dificuldade, já está em céu de briga-
deiro, digamos assim. O BNDES na época participou dos projetos, mas 
era um desafio, era uma grande incerteza para o país, que foi superada. 
Hoje o setor, digamos, está em voo de cruzeiro.
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Atualmente o país enfrenta um novo desafio, que é o de solucionar 
a restrição do setor logístico aeroportuário. Nesse aspecto, o Banco foi 
envolvido. Em meados de 2010 o Banco participou, nesse processo, dos 
estudos, da estruturação das concessões e financiamento dos projetos. 
Os estudos foram baseados no ano de 2010. Eles procuraram mapear, 
diagnosticar o setor para levantar, fazer due diligence do setor a fim de 
ver todos os problemas e, a partir de então, tomar as medidas necessá-
rias para solucioná-los. 

Em seguida, procurou-se estruturar as concessões, definir quais os 
projetos que seriam inicialmente licitados. Inicialmente foi o Aeroporto 
de São Gonçalo do Amarante. Em seguida, Brasília, Guarulhos e Vira-
copos. E agora, como já foi dito, está em análise a estruturação da con-
cessão do Galeão e de Confins, além do financiamento de projetos, que 
atualmente já está em voga. O BNDES já está realizando liberações para 
os quatro projetos já licitados.

(Segue-se exibição de imagens.)
Bem, aqui eu vou ser breve, porque esses gráficos já foram apresenta-

dos ao longo do dia. Em relação à questão do diagnóstico e mapeamen-
to do setor, a gente pode concluir que a falta de investimento no setor, 
aliada ao grande crescimento da demanda, culminou numa restrição de 
alguns anos para cá. O crescimento médio da demanda foi, de 2003 a 
2011, em torno de 12% ao ano. 

Esse gráfico aqui representa os preços, os fatores que influenciaram 
no crescimento da demanda, como já foi dito, fator preço e fator renda. 
Esse gráfico aqui já foi apresentado, mas em outra base. Essa base aqui é 
de renda, a outra base foi em termos de tarifa, mas os dois fatores con-
tribuíram: a queda vertiginosa do preço das passagens e o crescimento 
da renda da população.

Essa tabela aqui é interessante. Ela foi fruto do estudo realizado em 
2010. Ela ainda não foi apresentada. Então, eu vou tecer alguns comentá-
rios sobre o estudo realizado. Essa tabela apresenta as restrições desses 
principais aeroportos em relação a pista, pátio e terminal de passagei-
ros (TPS). Então, dos aeroportos já licitados, temos o que se segue. Em 
Guarulhos não haveria uma restrição imediata de pista, mas o pátio e o 
terminal já estariam saturados àquela época. Em Viracopos não haveria 
imediatamente uma restrição de pista, nem de pátio, nem de terminal, 
àquela época, só que, à época do estudo, não se previa o crescimento do 
aeroporto em função da Azul. Então, esse diagnóstico de Viracopos já 
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foi para o brejo há muito tempo. A utilização do aeroporto explodiu nos 
últimos anos.

No Galeão não há, a princípio, restrição de pista nem de pátio, mas, 
de imediato, uma restrição de terminal. O problema do Galeão é a dis-
tribuição da sua infraestrutura, se bem que os estudos para a concessão 
do Galeão já reviram essas restrições, e a saturação vai acontecer mais 
rapidamente, no caso do terminal, por volta de 2020, um pouco depois. 
No caso de Confins não há restrição de pista. Imediatamente não há 
restrição de pátio, mas vai haver em breve e, como já foi dito, o terminal 
já está completamente saturado. Em Brasília, aqui, segundo a análise 
também, há pista, mas não há pátio, não há como “estacionar”, entre 
aspas, as aeronaves, e o terminal também está saturado.

Em seguida temos o de Natal, que também foi licitado. No caso aqui, 
em relação à restrição de pista, em Natal foi construída outra pista; en-
tão, a restrição difere um pouco do caso dos outros aeroportos, mas os 
estudos apontam saturação de pátio e saturação também do terminal 
de passageiros.

Agora eu vou focar nos projetos já apoiados pelo Banco. Esse slide 
passa a mensagem de que os projetos licitados estão andando, as obras 
estão acontecendo, o financiamento para cada um deles, pelo menos 
o empréstimo-ponte, já foi contratado e já foi liberado, e atualmente o 
Banco está em fase de estruturação do empréstimo de longo prazo. 

A estruturação do empréstimo de longo prazo vai ser feita na mo-
dalidade de project finance; então, é uma estruturação mais complexa, 
e por isso necessita-se de mais tempo para a estruturação do financia-
mento. Em contrapartida, o Banco disponibiliza o empréstimo-ponte 
para que não haja restrição de fontes de recursos para o início das obras. 
Então, em São Gonçalo do Amarante, que foi a primeira licitação, o lon-
go prazo já foi celebrado, foi contratado e já foram liberados em torno de 
R$ 100 milhões, ou R$ 94 milhões.

Para o Aeroporto de Guarulhos o empréstimo-ponte contratado foi 
de R$ 1,2 bilhão, sendo que já foram liberados em torno de R$ 750 mi-
lhões. Para o Aeroporto de Viracopos o empréstimo-ponte também foi 
em torno de R$ 1,2 bilhão – mais exatamente, de R$ 1,192 bilhão –, 
sendo que já foram desembolsados R$ 390 milhões. Na verdade, já foram 
desembolsados efetivamente R$ 100 milhões, e sexta-feira saem mais 
R$ 290 milhões. Para Brasília o empréstimo-ponte contratado foi de 
R$ 488 milhões, e foram desembolsados R$ 240 milhões.
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Só um comentário: o montante do empréstimo-ponte e o valor já li-
berado não estão associados ao volume total do investimento. Eles estão 
associados à velocidade de implementação da obra, à velocidade do cro-
nograma. Então, há aeroportos em que o cronograma de implantação é 
mais rápido, é mais imediato, como é o caso de Viracopos, se bem que 
em Viracopos o desembolso foi mais baixo, mas isso porque a concen-
tração de investimento está em julho e em agosto deste ano; então, não 
guarda relação com o orçamento total.

Esse slide apresenta uma perspectiva da distribuição de investimen-
tos ao longo dos próximos seis anos, de sete anos no total. São investi-
mentos de cerca de R$ 12 bilhões, dos quais R$ 11 bilhões para os pró-
ximos seis anos. Ele guarda relação com o slide já apresentado, mas ele 
para até 2019, quando a janela de financiamento do BNDES se encerra, 
o período de financiamento. Aqui, pode-se observar a concentração des-
ses R$ 12 bilhões: quase R$ 5 bilhões concentrados em 2013. 

Aqui estão as principais condições de apoio. Para ser breve, eu não 
vou falar de cada uma delas, mas o banco sempre disponibiliza as condi-
ções de financiamento previamente às licitações. Isso é importante para 
eliminar qualquer assimetria de informações. Então, todos os partici-
pantes, todos os investidores entram no leilão sabendo das condições do 
Banco, como o percentual de financiamento, de 70%. Aliás, não necessa-
riamente vão ser 70%; dependerá da “bancabilidade” do projeto, que tem 
de ser sustentável econômica e financeiramente. 

Bem, a mensagem é que o desafio está aí. Este não é um momento 
pontual. Acho que o país mudou. A questão é que os problemas vão acon-
tecendo ao longo do tempo: tivemos o da energia elétrica, o do setor aero-
portuário, o das rodovias, ferrovias e portos. Mas mudou. Então, a questão 
não é pontual, e há um novo paradigma, porque, para continuar crescen-
do, temos de investir. Vai haver então um esforço imediato, tanto para 
o setor aeroportuário quanto para rodovias, ferrovias e portos, mas, em 
seguida, o investimento não poderá parar, como não parou no setor elé-
trico. É preciso um esforço inicial, o grande desafio, mas depois temos de 
prosseguir, senão o gargalo volta, porque a perspectiva é de que esse cres-
cimento de demanda vá continuar, a não ser que o país pare de crescer. 

Eu queria agradecer-lhes. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Stédile) – Agradeço ao Sr. Le-

onardo de Almeida Alonso a palestra, e imediatamente passo a palavra 
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ao Sr. José Antunes Sobrinho, presidente do Conselho do Consórcio In-
framérica Aeroportos. O senhor dispõe de 10 minutos.

O SR. JOSÉ ANTUNES SOBRINHO – Boa tarde. Sendo assim, eu 
prefiro não apresentar telas. Eu queria fazer aqui algumas considerações. 

Primeiro vou apresentar a Inframérica. A Inframérica é uma associa-
ção entre uma empresa tradicional brasileira que eu represento, o Grupo 
Infravix, de um lado, e de outro lado a Corporación América S.A., que 
é uma empresa argentina operadora de aeroportos. Nós hoje estamos 
com dois aeroportos em andamento. Ganhamos a concessão de Natal, 
100%. A Infraero está fazendo as pistas. Essa é uma obra financiada pelo 
BNDES e está em plena execução. Apesar de nossa obrigação não ser 
entregá-lo para a Copa do Mundo, o terminal de São Gonçalo do Ama-
rante nós pretendemos colocar em operação em abril de 2014. Tudo que 
está ocorrendo lá no canteiro segue nessa direção. 

Em relação a Brasília, o investimento é um pouquinho diferente. Na 
verdade, nós estamos evoluindo, nós vamos fazer um pouco mais até a 
Copa, até o ano de 2014. Hoje o nosso investimento é de R$ 1 bilhão até 
2014. Passa um pouquinho da Copa. Nós estamos fazendo intervenções a 
mais no aeroporto, que se mostram necessárias. Temos um empréstimo-
-ponte de R$ 500 milhões com o BNDES, mas para um financiamento de 
longo prazo já se inicia a discussão. Nós preferimos trabalhar no curto 
prazo, em menos tempo, e discutir logo o empréstimo de longo prazo. 

No Aeroporto de Brasília temos um centro de informações, um audi-
tório, na verdade, junto à área de alimentação, onde o aeroporto, como 
ele se apresentará, está completamente descrito. Eu queria dizer que o 
Aeroporto de Brasília é totalmente diferente. Foi até mostrado aqui pelo 
Banco sua situação, em termos de que estão saturados o pátio e o ter-
minal. No Aeroporto de Brasília, hoje, nós estamos fazendo uma inter-
venção sequencial nos pátios, como os senhores podem ver. Temos um 
píer, chamado Píer Sul, cuja parte de concreto está praticamente pronta. 
A obra termina no mês de maio. Além disso, há toda uma reforma no 
terminal principal. 

Então, hoje nós estamos trazendo um pouco de desconforto. Sei que 
o Dr. Guaranys tem toda a razão quando diz que a primeira obrigação 
nossa – e temos discutido muito isto – é realmente trazer conforto ao 
usuário. Neste momento nós estamos tentando aplacar alguns dos dis-
sabores que estamos provocando dentro do terminal. Por outro lado, eu 
queria fazer também um comentário que talvez seja até um pouquinho 
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mais holístico sobre o que significa fazer um aeroporto. E aí eu sofro um 
pouco com o Dr. Gustavo, meu sócio no Aeroporto de Brasília; ele não 
é nem acionista minoritário, porque nós, da Corporación, temos 51% e 
ele 49%, portanto é majoritário. O que é interferir num aeroporto em 
andamento, um aeroporto que tem uma vida que vem de uma demanda 
reprimida fantástica? Nós estamos fazendo um esforço. 

Eu vou dizer aos senhores que a minha vida sempre foi no setor de in-
fraestrutura, no setor elétrico, com todo tipo de obra em que nós enfren-
tamos targets de execução muito rápida. Mas aqui, por exemplo, desde 
que nós realmente assumimos a concessão até a Copa do Mundo, eu 
posso dizer que nós estamos fazendo um esforço hercúleo para colocar 
em ordem tudo aquilo que é nossa obrigação contratual junto à Anac. 

Obviamente, um aeroporto é uma situação completamente diferente 
de, por exemplo, qualquer obra de infraestrutura. A quantidade de agen-
tes dentro de um aeroporto é muito maior do que numa obra ferroviária, 
rodoviária ou mesmo obra do setor elétrico. Aqui, além de trabalhar com 
as companhias aéreas, entre as quais os operadores aeroportuários, nós 
temos de trabalhar com um agente regulatório, que é a Anac, que tam-
bém, diga-se de passagem, é um agente que vem estruturandose, porque 
passa de uma história de fazer regulação sobre a Infraero, que é uma em-
presa de governo, para fazer regulação sobre outros pontos mais. 

Dentro do aeroporto temos Polícia Federal, temos Receita Federal, 
temos Anvisa, temos as companhias aéreas, obviamente. Então, dada a 
quantidade de participantes lá dentro, quando se intervem numa obra 
ela não é exatamente isolada. Essa é uma dificuldade com que nós temos 
de conviver: não ter puramente um planejamento executivo, mas fazer 
com que todas as partes que estão lá e, evidentemente, o usuário, te-
nham um nível de conforto importante. Esse é um ponto que eu queria 
levantar, porque, pela complexidade da execução, não é uma situação 
tão normal. Além do mais, mesmo na área de operação, ali dentro estão 
trabalhando companhias aéreas e nossas áreas operacionais específicas, 
de sistemas elétricos, sistemas complexos, sistemas de ar-condicionado. 
Tudo isso leva-nos realmente à conclusão de que a cada intervenção que 
se faça é preciso haver um planejamento muito acelerado, muito cuida-
doso, inclusive na questão de pistas e pátios. Não se pode simplesmente 
isolar e sair executando obras de concreto lá dentro, ou fazendo asfalto. 

Eu diria que nós estamos passando aqui no Brasil por um momento 
de transição, como muito bem foi dito aqui, entre as obras de infraes-
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trutura e os aeroportos. Nossas dimensões continentais tornam a si-
tuação completamente diferente, e isso precisa ser ampliado, e muito 
rapidamente. Dentro desse ponto, eu diria que aeroporto é uma situação 
específica muito complexa. Não é qualquer empresa ou qualquer gru-
po que realmente pode enfrentar uma situação como essa, porque os 
prazos que nós recebemos nas nossas concessões são relativamente exí-
guos para que as obras sejam executadas. Mas também quero dizer que 
isso cria no país vários operadores que vão ter condições de, no futuro, 
assumir compromissos e trabalhar junto com a Infraero. Vamos criar 
tecnologia, como criamos em vários setores de infraestrutura no país. E 
eu estou muito confiante de que nós vamos entregar a obra, eu afirmo 
isso. O apoio do BNDES tem sido total em todos os nossos movimentos. 

Eu agradeço a oportunidade de ter dirigido essas palavras aos se-
nhores. Estou pronto para qualquer tipo de explicação, e, do ponto de 
vista técnico, a visita ao aeroporto é aquilo que eu posso oferecer-lhes de 
melhor. É muito melhor do que mostrar vídeos aqui. 

Era isso o que eu queria transmitir aos senhores. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Stédile) – Agradeço ao Sr. José 

Antunes Sobrinho a palestra proferida. 
De imediato chamo o Sr. Pedro Azambuja, que é presidente do Sindi-

cato Nacional das Empresas de Administração Aeroportuária.
O SR. PEDRO AZAMBUJA – Boa tarde a todos. Obrigado, conter-

râneo Stédile. Meus cumprimentos aos demais membros da Mesa e ao 
companheiro do BNDES. 

Sobre a questão dos grandes aeroportos, os companheiros que me 
antecederam já fizeram, acredito, uma explanação bastante comple-
ta. Eu tenho a responsabilidade de representar todos os aeroportos do 
Brasil; então, não só os grandes, mas também os pequenos, os médios e 
principalmente os regionais. 

Eu queria destacar rapidamente aqui – também não vou passar ne-
nhum vídeo – que o governo lança em dezembro o Programa de Inves-
timentos em Logística: Aeroportos, relacionado a aeroportos regionais 
eficientes, projetos viáveis, outorga dos grandes, dos médios e talvez dos 
pequenos aeroportos, e às dificuldades principalmente dos pequenos e 
dos médios aeroportos.

Os comentários que eu queria fazer sobre esse assunto são com relação 
a outorgas e concessões. Os projetos, na nossa visão, têm de ser coerentes 
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e eficientes, principalmente os dos aeroportos regionais, numa visão me-
tropolitana, afastada daquela minha citação anterior (aquele sonho do 
prefeito – de ter um Boeing pousando na cidade).

Nós estamos fazendo um projeto, acompanhados pela SAC e pela 
Anac, na Baixada Santista, que tem uma visão metropolitana – o meu 
amigo Gustavo também já tomou conhecimento dele, pois há até inte-
resse da Infraero. Infelizmente os aeroportos de menor porte, de peque-
no porte ou regionais não tinham essa visão. Eu estive há pouco tempo 
em Santa Catarina, onde se percebe uma proximidade de iniciativas re-
gionais ainda dentro daquela concepção de o prefeito sonhar em ter um 
Boeing pousando na cidade.

O aeroporto tem um negócio que se chama vocação, o que normal-
mente não é observado ou é muito pouco observado. Nele são jogados 
às vezes interesses de ordem política; eu nem diria interesses econômi-
cos, pois se fossem justificariam os investimentos. Com isso, acabam 
sobrando os tais aeroportos que não se viabilizam, que não têm custeio.

Essa excelente ideia do governo federal, essa excelente iniciativa é, 
eu acho, até tardia. Hoje só se fala na questão dos grandes eventos. Eu 
vou citar um exemplo prático sobre a questão dos pequenos e médios 
aeroportos, que eu e Marcelo estamos observando. Estamos com uma 
plateia que tem muita gente nossa da aviação, para quem, obviamente, 
talvez eu esteja só repetindo o que já ouviram há muito tempo. Quando 
se fala, Srs. Deputados, em grandes eventos, o que aconteceu na África 
do Sul é um exemplo, e nós corremos o mesmo risco aqui no Brasil, pois 
a gente não tem aquela concepção dos americanos e europeus, de infra-
estruturas de menor porte de apoio aos grandes aeroportos.

Eu vi uma situação muito parecida com essa na última Rio+20, quan-
do o comandante da Base no Rio de Janeiro me convidou para uma reu-
nião. No meio da reunião disseram: “Não, a aviação executiva não vai 
voar no Rio de Janeiro nesses dias”. E não voou. Eu disse: “Está bem, mas 
o que é aviação executiva?” Aviação executiva hoje não é como quando 
eu comecei a pilotar, quando era um monomotor para quatro passagei-
ros; hoje são aviões de alta performance e de grande porte, que precisam 
minimamente de aeroportos com alguma estrutura, sem falar da ques-
tão do offshore. 

Hoje todo o nosso país está envolvido nesse grande projeto do gás e 
óleo. É uma indústria extremamente importante, que faz uma exigência 
muito grande para as infraestruturas aeroportuárias e que, como disse 
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o ministro hoje pela manhã, custa caro e não paga por isso. Então, essa é 
uma questão que se tem de defender, e que eu venho aqui defender junto 
ao Congresso, junto aos Srs. Deputados, a estas comissões, porque esse 
assunto precisa ser observado.

Dou outro exemplo de uma dificuldade dos pequenos e médios ae-
roportos que, como Eduardo disse antes, acaba refletindo-se na outra 
atividade, a atividade principal do setor, que é o voo, que são as com-
panhias aéreas ou as companhias de táxi aéreo. Refiro-me ao setor de 
combate a incêndio nos aeroportos. Aliás, a questão de incêndios e bom-
beiros hoje no país, depois daquela infelicidade na nossa terra, deputado 
Stédile, é um tema recorrente. Nós das administrações aeroportuárias 
não queremos que esse tema chegue aos aeroportos, porque será mais 
uma crítica à infraestrutura aeroportuária.

O bombeiro de aeródromo não é um bombeiro de edificações, não 
é um bombeiro civil comum. Luiz Inácio em 2009 fez uma nova lei de-
finindo o que é bombeiro, o que é bombeiro civil. Hoje não há mais a 
figura do brigadista. Outro dia eu ouvi uma autoridade da SAC dizer 
que precisávamos formar brigadistas, porque o governo está comprando 
centenas de caminhões de bombeiros para fornecer aos aeroportos. Ele 
está subsidiando; eu tenho medo de subsídios, como disse antes, mas é 
uma excelente iniciativa. Porém, eu e Jenkins já vimos esse filme lá atrás, 
há muitos anos; depois os caminhões viram sucata nos aeroportos por-
que não há quem os opere, ainda mais os caminhões da atualidade, que, 
assim como os aviões, cresceram muito em tecnologia.

Esses problemas que eu estou trazendo aqui são muito mais dos pe-
quenos aeroportos, mas não estão longe dos grandes aeroportos. Aqui 
em Brasília mesmo, logo no início os senhores enfrentaram uma situação 
em que tiveram de contratar bombeiros de aeródromo. Normalmente a 
Infraero fazia isso por convênio, como ainda faz até hoje, com bombeiros 
militares. Essa é uma questão extremamente importante. Se ela chegar 
até a chamada mídia que repercute para a opinião pública, vai tornar-se 
uma falha; ou é uma falha diretamente do aeroporto, que terá de pagar 
por isso, ou é uma falha do nosso governo. Então, a gente tem de ter cui-
dado com essas questões, tem de ter cuidado com esses planejamentos. 

Eu já conversei com meu amigo Marcelo. A Anac tem um trabalho 
excelente sobre isso, que está pronto, a Resolução 115, que por eu ser 
Conselheiro da Anac fui informado de que deve sair este mês. Vamos 
aguardar. E outra questão que eu levanto para conhecimento geral é 
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uma pauta que a gente tem apresentado para a SAC, a reedição do Con-
selho de Aviação Civil (Conac), ou um fórum equivalente.

O ministro anterior, Wagner Bittencourt, explicou-me as dificulda-
des que havia no Conac. Quem é do setor da aviação sabe que depois do 
advento da SAC o Conac não se reuniu mais. O que as entidades repre-
sentativas, a Abear, o Sineaa, o SNEA e até as entidades de trabalhadores 
reivindicam? Que se estabeleça um fórum para discutir as políticas do 
setor, um fórum de discussão. Na Anac há um conselho que procura 
contribuir bastante com a autoridade aeronáutica, que é a Agência, com 
relação às questões de planejamento, de regulação e até de fiscalização, 
mas é importante ressaltar, porque muita gente confunde: não é tarefa 
da Anac estabelecer as políticas para o setor. 

Eu tenho observado que algumas políticas têm sido propostas pelo 
governo sem a participação das entidades envolvidas. Algumas decisões 
têm visões extremamente burocráticas, e sem uma experiência maior, 
principalmente do ponto de vista operacional, do que sejam os aeropor-
tos, do que seja a aviação civil. E também já falei anteriormente, mas é 
bom reafirmar, da proposta de revisão e atualização do marco regulató-
rio e do marco tarifário do setor aéreo. O comentário que tenho a fazer 
é no sentido de que o marco ainda é baseado num Código Brasileiro da 
Aviação (CBA) que está sendo discutido aqui no Congresso, militariza-
do, para a aviação civil, que remonta às décadas de 70 e 80. Esta semana 
eu fui comunicado por um dos nossos aeroportos filiados sobre uma 
regulação ainda emanada pelo antigo Ministério da Aeronáutica que 
está sendo cumprida. Então, por mais que Marcelo e sua equipe estejam 
fazendo um esforço para reformular os regulamentos, isso ainda é, em 
nossa opinião, quando das discussões do sindicato, um problema que 
tem de ser enfrentado, e é evidente que a participação dos deputados e 
das comissões aqui seria muito importante.

Eu queria reafirmar, também sobre esse ponto, aquilo de que eu falei 
antes: as tarifas e taxas de embarques não cobradas de alguns setores. 
Isso para a infraestrutura de aeroportos é extremamente complicado, 
mas também é um pouco mais complicado para as companhias aéreas da 
chamada aviação comercial, porque somente elas pagam a tarifa de em-
barque, que é um importante recurso auferido pelos aeroportos. É claro 
que, quando se fala dos grandes aeroportos, há os recursos advindos da 
área comercial e os recursos advindos principalmente da área de carga 
aérea; agora, essa não é uma realidade para os 722 aeroportos públicos 
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que o Brasil possui, dos quais a nossa presidenta Dilma diz que quer re-
cuperar pelo menos uns 270. Parece-me que esse é o plano inicial, até 
porque o nosso país tem dimensões continentais. Por exemplo, a questão 
do BNDES é diferenciada da questão do subsídio que está sendo proposto 
com o Fundo Nacional de Aviação (FNAC). A questão do BNDES é mais 
de incentivo à participação da iniciativa privada em project finance. Até 
acho que esse é um sistema que vai ter uma durabilidade bem maior, 
porque eventualmente, com alguma mudança de governo, podemos ter 
modificações nos tais subsídios, e a iniciativa privada tem muito receio 
disso. Se nós queremos incentivar a iniciativa privada a participar efeti-
vamente essa regra tem de ser muito clara, o que acontece hoje. 

No mais, eu quero ressaltar que nós estamos tentando fazer um tra-
balho junto ao Ministério do Trabalho e junto à SAC, com discussões 
entre os sindicatos patronais e os sindicatos de trabalhadores, sobre a 
Classificação Brasileira de Ocupações, o que são as funções dentro dos 
aeroportos. Eu tenho absoluta certeza de que os administradores priva-
dos que chegaram agora aos aeroportos devem estar defrontando-se – já 
me procuraram lá no sindicato – com alguns problemas nesse sentido 
nas suas áreas de recursos humanos. Por quê? Também essa regra não é 
clara. Há um sistema de terceirização muito grande com uma regra não 
muito clara. 

Na nossa Infraero eu sei que isso é um fator muito importante no 
passivo trabalhista. Os senhores hão de entender que um passivo tra-
balhista a ser encarado por uma empresa estatal tem um reforço muito 
maior, mas a empresa privada não suporta 5% de passivo trabalhista. 
Então, como sindicato patronal, nós estamos estabelecendo, junto com o 
SNEA e os sindicatos de trabalhadores, uma discussão do que seja isso, 
o que não só nos leva a ter uma melhor qualificação, conforme o minis-
tro disse hoje no início da manhã, mas principalmente a ter uma regra 
mais clara de contratação e um reforço para os próprios trabalhadores, 
que terão melhor formação, e é com melhor formação técnica, como foi 
citado pelo nosso ministro Moreira aqui, que nós poderemos, sim, aten-
der melhor aos clientes. 

As companhias aéreas atendem a seus passageiros; e nós, adminis-
trações aeroportuárias, quem são os nossos clientes? No lado terra nós 
atendemos às companhias aéreas, aos passageiros e a todo o público nos 
grandes aeroportos, que hoje viraram grandes centros comerciais. Há 
principalmente a melhora técnica do pessoal que trabalha no lado ar, 
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que me parece que vai ser discutida no próximo bloco, a questão de 
safety e talvez alguma coisa de security. 

Era o que eu tinha para apresentar. Gostaria de dizer que lá no sin-
dicato nós estamos à disposição das comissões e deste Congresso para 
todos os debates. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado José Stédile) – Agradeço as palavras 

ao Sr. Pedro Azambuja, presidente do Sindicato Nacional das Empresas 
Aeroviárias, e imediatamente vamos passar aos encaminhamentos. 

O deputado Vanderlei Macris não se encontra mais presente, não é? 
O deputado queria fazer uma pergunta e tinha prioridade. 

Também gostaria de registrar um recado apenas: “Gostaríamos que, 
para o próximo evento envolvendo transportes, fosse convidado o repre-
sentante dos usuários.” Assina o Sr. Dadino, que é superintendente exe-
cutivo nacional da Confederação Nacional dos Usuários de Transpor-
tes Coletivos Rodoviário, Ferroviário, Hidroviário e Aéreo (Conut), e a 
quem agradeço. Ele tem toda a razão.

Chegaram duas perguntas; uma foi uma sugestão inicial com relação 
à Copa, às bases aéreas. Não sei quem poderia responder, pois ninguém 
comentou hoje a utilização das bases aéreas. A outra pergunta é mais 
direcionada ao nosso presidente da Infraero, feita por Pedro Augusto: “A 
infraestrutura dos grandes aeroportos não atende à demanda das aero-
naves e passageiros. Os investimentos nos grandes aeroportos, principal-
mente das capitais, são ótimos; porém, seria bom se houvesse a estrutu-
ração dos secundários, que ficam próximos aos grandes centros; assim, 
dividiria o fluxo do tráfego aéreo. A pergunta é: por que não se veem in-
vestimentos ou ações nesses aeroportos secundários que estão próximos a 
importantes polos de desenvolvimento? Acredito que eles podem ajudar 
no atendimento da demanda dos aeroportos saturados.” 

Então, temos apenas uma pergunta, direcionada ao presidente da In-
fraero, e uma sobre a base aérea que não sei se é para a Anac, sobre se 
serão utilizadas na Copa do Mundo as bases aéreas da Aeronáutica.

O SR. ANTONIO GUSTAVO MATOS DO VALE – Bem, Pedro, na 
realidade o cerne, o núcleo do programa de aviação regional é exata-
mente a sua sugestão. Comecemos, então, pelo princípio: qual é a base 
de todo o processo que se iniciou com a concessão dos três aeroportos? 
Em primeiro lugar, era necessário que o governo federal deixasse de ser 
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o único investidor na infraestrutura aeroportuária brasileira, porque ele 
foi o único investidor, por intermédio da Infraero e da Aeronáutica, nos 
últimos 40 ou 50 anos. Então, a primeira razão de todo esse programa 
era fazer a desoneração do governo federal, entregando à iniciativa pri-
vada os grandes investimentos. 

Aliado a isso, era necessário também que o governo federal pudesse 
angariar recursos, para que eles fossem investidos nos aeroportos me-
nores, que você chama aqui de secundários, e são mesmo. Mas se não 
havia recursos no passado nem para investir nos grandes aeroportos, 
como nós faríamos com os pequenos? Foi aí que se criou o FNAC, que 
vai ser suprido exatamente pelo valor das outorgas que os aeroportos 
concedidos vão pagar anualmente ao governo federal. Esses recursos, 
que são da ordem de R$ 2 bilhões anuais, serão a fonte dos investimen-
tos que nós vamos fazer nos 270 aeroportos regionais que foram, vamos 
dizer, escolhidos. 

Como foi dito aqui na parte da manhã e ressaltado também por Gui-
lherme na parte da tarde, esses aeroportos passaram por alguns critérios. 
Entre esses critérios evidentemente estava o turismo, a questão geopolí-
tica e a questão geoeconômica, mas um dos critérios básicos é o de que 
deveriam ser aeroportos que distassem em torno de 100 quilômetros das 
capitais ou um do outro. Isso foi feito para tornar possível exatamente o 
que foi sugerido: criar uma rede de aeroportos, vamos dizer, em torno 
das capitais, de forma a fazer com que, além da expansão dos aeroportos 
regionais, pudéssemos ter alternativas em torno dessas capitais.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Stédile) – Muito obrigado. 
Marcelo responde então à segunda pergunta, com relação à utiliza-

ção das bases aéreas da Aeronáutica na Copa do Mundo.
O SR. MARCELO  GUARANYS – A Copa do Mundo, a Copa das 

Confederações e a Jornada Mundial da Juventude são grandes eventos, 
e nós temos trabalhado junto com a SAC, a Infraero e o Comando da 
Aeronáutica, por intermédio do Decea, para fazer a coordenação desses 
eventos. O que acontece de diferente nesses períodos? Há um tráfego 
muito maior, tanto de passageiros para aeroportos, em voos regulares, 
quanto de aeronaves para as cidades onde estão sendo realizados os 
eventos. Então, o trabalho tem duas dimensões, sendo uma delas fazer a 
coordenação da distribuição dos voos e da utilização dos aeroportos pe-
las empresas e pelos usuários privados. Ou seja, todos os aeroportos têm 
a sua capacidade controlada, e o número de voos nunca pode ultrapassar 
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essa capacidade durante tais períodos; então, é preciso ter certeza de que 
não vai haver uma utilização maior do que a capacidade. 

Ao mesmo tempo, é feito um mapeamento de toda a infraestrutura 
que pode ser necessária nesses momentos de grande pico para absorver 
o estacionamento e o pouso de outras aeronaves. Então, a intenção de 
utilizar as bases aéreas é para o caso em que forem necessários mais pá-
tios, ou seja, mais locais para as aeronaves estacionarem, principalmente 
as da aviação geral que estiverem chegando para as cidades dos grandes 
eventos. Isso tudo está sendo mapeado. Para a Copa das Confederações 
nós temos até o nosso manual de operações, que já está prevendo o ma-
peamento de diversas posições de pátios alternativos, além dos aeropor-
tos. Para a Copa do Mundo a intenção é exatamente a mesma. 

Então, sim, a intenção é utilizar, caso seja necessário, base aérea para 
aumentar a capacidade de pátio do país.

O SR. PEDRO AZAMBUJA – Apenas para esclarecer, isso ocorre, 
como Marcelo está explicando, principalmente porque há uma série de 
aeroportos que têm uso compartilhado com as bases aéreas, como é o 
caso do Galeão, de Guarulhos. Então, há condição para isso. Agora, eu 
acho que a sugestão, deputado Stédile, é sobre bases, como Santa Cruz, no 
Rio de Janeiro, que são exclusivamente militares. Tenho a impressão de 
que elas não estão incluídas. Ou estão pretendendo também utilizá-las?

O SR. MARCELO GUARANYS – Apenas para explicar, na própria 
Rio+20 a Base de Santa Cruz estava preparada para receber delegações. 
Então, eu creio que sim. Como se trata de um momento de extremo pico, 
não faz sentido haver uma infraestrutura inteira desenhada para aqueles 
dias, mas sim utilizar toda a infraestrutura que temos. As bases podem ser 
alternativas de utilização tanto por delegações quanto, e principalmente, 
pela aviação em geral, que precisa de um terminal para passageiros.

O SR. PEDRO AZAMBUJA – Quem é da aviação sabe que sempre 
são alternativas. O local onde existe uma pista é alternativa, e aí, no caso 
dos eventos, é pátio. 

Eu queria citar um exemplo, Marcelo: No Pan-americano do Rio de 
Janeiro havia uma grande preocupação, mas na verdade não houve pro-
blema algum com relação a aeroporto. Pode até ter havido com relação a 
outros setores lá; eu vivo no Rio, e sei que houve. A questão de se colocar 
todo esse peso nos eventos é muito complicada. Na Rio+20, citada agora, 
que tinha esse planejamento, as coisas acabaram acontecendo. O que 
me preocupa é não se observar só a questão das delegações. Existe uma 
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aviação executiva de grande porte que naquele evento – lá pelo menos 
quem estava comandando era o Comando da Aeronáutica – não estava 
prevista. Felizmente não vieram todas as delegações e compatibilizou-se 
tudo no Galeão mesmo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Stédile) – Estamos quase no 
encerramento. Eu vou quebrar um pouco o protocolo concedendo a pa-
lavra ao colega Vanderlei Macris, que a solicitou. Peço a compreensão 
dos colegas, porque nós estamos com o tempo estourado, ainda teremos 
outro painel, e as pessoas têm outros compromissos. 

Então, tem a palavra o deputado Vanderlei Macris. Logo após, cor-
rigindo a situação de não ter havido o convite, vamos ouvir Dadino, da 
Confederação Nacional dos Usuários.

O SR. DEPUTADO VANDERLEI MACRIS – Obrigado, Sr. Presiden-
te. Senhoras e senhores, eu gostaria de fazer aqui uma breve manifes-
tação, não mais do que três minutos, dizendo primeiro que eu sou do 
PSDB e fiquei muito feliz ao ouvir as declarações aqui, especialmente de 
Marcelo Guaranys, que mostram entusiasmo com as privatizações, com 
a forma como se busca melhorar os níveis de serviço, expandir a infraes-
trutura e atender ao crescimento da demanda. Nós temos de saudar isso. 

Eu tenho a impressão de que isso é muito salutar, porque, afinal de 
contas, nós estamos 10 anos atrasados nesse projeto. Já dizíamos há 10 
anos que a solução dos problemas de investimento em infraestrutura 
aeroportuária era com certeza a privatização. Trata-se de uma palavra 
proibida em determinados setores do governo, mas de alguma forma o 
governo está chegando à conclusão de que esse é o caminho. Lamenta-
velmente estamos com 10 anos de atraso, mas é louvável que esse cami-
nho esteja finalmente nos trilhos, ou na rota, melhor dizendo.

De qualquer maneira, eu queria dizer que essa é uma decisão im-
portante do governo. Eu fui relator da CPI do apagão aéreo, e ali nós já 
víamos a necessidade de mudanças para que se pudesse ter uma estru-
tura do sistema aeroportuário capaz de atender a demanda, uma de-
manda que não é de hoje. Quer dizer, de 10 anos para cá – e os gráficos 
aqui mostraram claramente –, a demanda está crescendo de 12% a 13% 
ao ano. Era perfeitamente previsível que isso ia acontecer, e eu lembro 
bem que o ministro Jobim esteve aqui na Câmara, numa reunião em que 
debatíamos o fato de que naquele momento já se decidia, e o governo 
vinha aqui e dizia, em alto e bom som, que o caminho era fazer os in-
vestimentos em função do aumento de demanda etc. Então, de qualquer 
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maneira, esse era um caminho previsível. O planejamento deixou de ser 
feito porque o caminho encontrado não era o adequado: recursos do Te-
souro, da Infraero, para fazer investimentos, com certeza não teríamos. 
O caminho com certeza era o da privatização e das concessões.

Mas eu quero aproveitar, Dr. Marcelo, eu, que fui o autor do requeri-
mento para que V.Sa. estivesse aqui presente, para dizer que há um caso 
que me preocupa em relação à questão da segurança. Nós temos aqui 
uma notícia de que a empresa aérea Gol implementou uma estratégia 
para economizar combustível, uma questão que me preocupa de alguma 
forma. Em fevereiro, os pilotos e comissários foram avisados de que se 
cumprissem as metas de redução de consumo de combustível recebe-
riam uma bonificação salarial. Esse foi o comunicado da Gol aos seus 
funcionários. Foi divulgado aos funcionários em fevereiro um informe 
que avisava sobre a meta de economizar 700 toneladas de combustível 
por mês. Para isso, incentivavam-se os pilotos a reduzirem em 40 se-
gundos o tempo de cada voo e pedia-se que fizessem rotas mais diretas 
entre origem e destino e seguissem procedimentos como a descida di-
reta e não em níveis, no momento da aterrissagem. Aos profissionais foi 
pedido que seguissem outros procedimentos, entre eles o desligamento 
de um dos motores durante o taxiamento e o travamento de um dos 
reversos, que é equipamento de frenagem da aeronave, em pousos em 
pistas longas. 

Essa é uma medida que, apesar de imaginarmos ter sido aceita pela 
Anac – e eu queria saber a sua opinião sobre ela –, é muito polêmica, 
porque poderia, em último nível, colocar em risco operações, caso os 
pilotos flexibilizem medidas que priorizem a segurança visando a be-
nefícios econômicos. Portanto, essa é uma questão que me foi trazida, 
isso é público, e seria muito importante que a Anac falasse um pouco 
a respeito. Nós que atuamos na Comissão de Transporte e na de Fisca-
lização e Controle temos conhecimento das preocupações que existem 
hoje em relação à segurança de voo. O crescimento da demanda segue, 
as empresas carregam um movimento rápido em relação ao aumento de 
demanda, e há preocupações com a segurança. Nós estamos todos nas 
mãos da Anac, que é a encarregada de conduzir esse processo de segu-
rança dos voos das aeronaves. Então, essa era uma questão.

E uma última questão é o aumento dos slots no Aeroporto de Congo-
nhas. Foi exatamente por ocasião do apagão aéreo que nós tivemos um 
movimento drástico do governo no sentido de diminuir o número de 
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pousos e decolagens. Agora o movimento está inverso. Com aumento da 
demanda, da pressão etc., aumenta novamente o número de slots naque-
le aeroporto. Eu queria saber a opinião da Anac nesse sentido, porque 
isso é preocupante também, do ponto de vista da segurança.

Então, era isso, Sr. Presidente, que eu gostaria de dizer. Muito obriga-
do. Eu estive no plenário até agora discutindo uma questão sobre a Lei 
Antidrogas porque eu também estava inscrito para falar, mas agradeço 
muito a gentileza a V.Exa., e agradeço aos senhores também. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Stédile) – Eu que agradeço, 
deputado Vanderlei Macris. Nós queremos mudar um pouco o proce-
dimento agora, já que o próximo tema é sobre segurança do usuário 
dos voos e esse assunto vai ser tratado, então poderíamos deixar a res-
posta para depois. Inclusive Ronaldo Jenkins também vai ser chamado 
a intervir no próximo tema, que agora é infraestrutura. Mas se V.Exa. 
quer uma resposta agora, o fato é que isso seria muito objetivo, então eu 
proponho que aguardemos, e no próximo painel as suas perguntas serão 
respondidas, se V.Exa. não se incomodar.

O SR. MARCELO GUARANYS – Eu prefiro responder, porque o 
próximo tema é sobre a situação econômica.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Stédile) – A Anac prefere res-
ponder neste momento? Não tem problema. Eu peço que seja breve a 
resposta, porque estouramos o tempo.

O SR. MARCELO GUARANYS – Pode deixar. 
Deputado, primeiro eu quero dar uma informação importante, por-

que eu acho que muita gente não tem noção disso. O setor aéreo está 
sempre na mídia, na pauta das discussões da sociedade, mas talvez ape-
nas 15% a 20% das nossas atividades são as que realmente aparecem. A 
questão da impontualidade, da irregularidade, da perda de bagagem, da 
qualidade do aeroporto, das filas no aeroporto, tudo isso envolve cerca 
de 20% da nossa atividade na Agência, onde está alocada a nossa mão de 
obra. A Anac tem hoje 1.400 funcionários, mas voltados para essa área 
são no máximo 150 funcionários, isto é, 20% da nossa atividade e 10% da 
nossa mão de obra. 

O grande foco da Agência é segurança. A Agência Nacional de Avia-
ção Civil é voltada para garantir a segurança, e por um motivo muito 
claro: a sociedade não entende direito como funciona o avião, como fun-
ciona o aeroporto, não sabe se isso é algo seguro. O cidadão que tem o seu 
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carro ou que vai pegar um ônibus percebe se o pneu está furado porque 
ele está fazendo barulho, consegue identificar se a estrada está com um 
buraco, isso é visível para todo o mundo, mas na aviação não é assim. Não 
temos informação sobre se o aeroporto é seguro, se a aeronave está com a 
manutenção em dia, se o piloto está com a sua licença em dia. 

É por isso que a aviação é, sem sombra de dúvida, o transporte mais 
regulado do mundo, e, portanto, no Brasil, por uma questão de segu-
rança, nós temos preocupações enormes. Seguimos padrões mundiais 
de segurança em todos os níveis, seja na aeronave, seja quanto aos pro-
fissionais, seja nos aeroportos, seguimos os padrões da Organização de 
Aviação Civil Internacional, temos assento na organização do primeiro 
grupo de países, que são os que realmente levam a aviação mais a sério, 
que têm essa tradição. A Anac tem um funcionário fixo lá na OACI, 
em Montreal, e nós temos, por tradição e por exigência, a obrigação de 
manter esse nível de qualidade e de segurança. Por isso, é bom deixar 
claro que nenhum assunto que é discutido na aviação pode ultrapassar 
as nossas regras, o nosso entendimento do que é seguro para a aviação. 
A nossa responsabilidade é garantir isso à sociedade.

Então, dos dois assuntos, vou começar pelo assunto referente à Gol, 
sendo o mais breve possível. A grande preocupação que a Gol nos cau-
sou foi quanto à forma como a empresa informou sua política à socie-
dade. Isso, na verdade, é uma política que outras empresas mundiais e 
até nacionais utilizam, no sentido de fazer com que seja mais eficiente 
o transporte, com que se gaste menos combustível. É uma preocupação 
muito grande da sociedade mundial de aviação civil reduzir os impac-
tos no meio ambiente. Então, temos diversas medidas operacionais hoje 
em dia para fazer uma diminuição de fato da rota. O Aeroporto Santos 
Dumont já está habilitado para que se faça um voo cada vez mais direto. 
Antigamente, para se fazer um voo era preciso ir a pontos específicos 
de coordenadas para poder chegar; hoje o voo é cada vez mais direto, 
o que economiza combustível, reduz a poluição e, obviamente, reduz 
os custos para a empresa aérea. Portanto, ainda que isso tenha causa-
do uma polêmica, pela forma como foi divulgado, em momento algum 
quebra qualquer norma de segurança nossa. Estamos de olho, fazemos 
vistorias, analisamos operacionalmente as empresas e o funcionamento 
de todas elas no país. Essa política, portanto, não nos preocupa. Se por 
acaso ela colocasse em risco a segurança – e a empresa sabe que isso não 
é possível, em hipótese alguma –, teríamos uma resposta muito rápida.
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O segundo ponto é o número de slots em Congonhas. Eu lembro que 
Congonhas já chegou a operar com 45 slots, ou seja, movimentos plane-
jados para a aviação no passado. Houve uma grande redução desse nú-
mero em 2007, logo após o acidente. Reduziu-se para 42 num primeiro 
instante, depois reduziu-se para 34, sendo 30 movimentos para aviação 
regular e 4 movimentos para aviação geral. Essa medida é apenas o nú-
mero de movimentos planejados. O aeroporto hoje já opera com mais 
que 34. Por quê? O número de 34 é quase um movimento a cada dois 
minutos, o que significa que o aeroporto tem bastante espaço, tem bas-
tante capacidade de receber mais, e recebe. 

Hoje a aviação geral utiliza bastante o aeroporto; estando em situa-
ção boa, havendo sol, sem vento forte, não há problema algum na utiliza-
ção do aeroporto. O que nós estamos fazendo, a pedido da Secretaria de 
Aviação Civil, é analisar se do ponto de vista do Decea, do Departamen-
to de Controle do Espaço Aéreo, a pista consegue comportar mais do 
que os 34 movimentos planejados – mais movimentos hoje já comporta 
–, se podemos dizer para a aviação comercial que ela pode aumentar o 
número de voos, ou seja, vender mais voos, pois o aeroporto comporta 
com segurança. 

Estamos analisando que tipo de aeronave poderia ser objeto desse 
aumento e se o aeroporto, ou seja, se a Infraero tem condição de receber 
esse aumento. Só haverá esse aumento caso nós possamos garantir que 
ocorrerá com total segurança. Ou seja, qualquer aumento em Congo-
nhas só pode ocorrer se houver segurança garantida tanto por nós quan-
to pelo Decea. Esse é o nosso compromisso e a nossa análise. Estamos 
ainda em análise, que deve terminar no próximo mês.

O SR. PRESIDENTE (Deputado José Stédile) – Agradecemos a pre-
sença a Antônio Gustavo, presidente da Infraero, Marcelo Guaranys, 
diretor-presidente da Anac, Leonardo de Almeida Alonso, gerente do 
Departamento de Transporte e Logística do BNDES, José Antunes So-
brinho, presidente do Conselho da Inframérica Aeroportos, e Pedro 
Azambuja, presidente do Sindicato Nacional das Empresas de Adminis-
tração Aeroportuária. 

Pedimos a todos que permaneçam para o próximo painel, que se ini-
ciará em seguida. (Pausa prolongada.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jerônimo Goergen) – Boa tarde, 
senhoras e senhores. Com muita alegria, vamos conduzir aqui, nós, 
da Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da 
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Amazônia, e da Subcomissão de Aviação Civil que a Comissão de Tu-
rismo e Desporto criou, juntamente com o deputado Plínio Valério, que 
é o relator da subcomissão, a última etapa deste seminário, que, quero 
aqui dizer, com certeza atinge o seu objetivo. De uma maneira muito 
séria, muito envolvente, aqui já houve quatro discussões, com a presença 
inclusive do ministro, e eu tenho certeza de que traremos ao final um 
material que nos dará condições de avançar naquilo em que ainda temos 
deficiência e necessidade de alteração. 

Saúdo meu querido e sempre colega deputado Paulo Piau, hoje prefei-
to de Uberaba. É um prazer muito grande tê-lo aqui conosco.

O Brasil discute os seus legados, especialmente nessa função, neste 
momento em que vivemos Copa das Confederações, Copa do Mundo. 
O legado tem que ser para sempre, e este seminário tem, portanto, esse 
grande objetivo.

O terceiro painel que vamos conduzir aqui trata de segurança, qua-
lidade do serviço e direitos do consumidor. Já está compondo a Mesa o 
condutor do trabalho, que é o relator da Subcomissão Especial de Aviação 
Civil, moderador dos debates. E, neste momento, eu convido os exposi-
tores deste painel para também comporem a Mesa: Sra. Danielle Crema, 
superintendente de regulação econômica e acompanhamento de merca-
do da Anac; Sr. Amaury Martins de Oliva, diretor do Departamento de 
Proteção e Defesa do Consumidor e secretário substituto da Secretaria 
Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça; Sr. Ronaldo Jenkins, 
diretor de segurança e operações de voo da Associação Brasileira das 
Empresas Aéreas (Abear); comandante Amauri Montandon Capuzzo, 
representante da Associação Brasileira dos Pilotos da Aviação Civil 
(Abrapac); e Sra. Sandra Assali, presidente da Associação Brasileira de 
Parentes e Amigos de Vítimas de Acidentes Aéreos (Abrapavaa).

Sempre que eu vou compor uma Mesa imagino a dificuldade que os 
demais têm quando me chamam para acertar o meu sobrenome. En-
tão, acabamos errando aqui. Sejam bem-vindos. É um prazer recebê-
-los aqui. Vou apenas cumprir uma formalidade, que é a de solicitar aos 
expositores que assinem a autorização para publicação e utilização pela 
Câmara de sua imagem e de sua voz gravadas no decorrer deste evento, 
e que restrinjam as suas exposições ao tema do terceiro painel. 

Informo que a lista de inscrição para o debate encontra-se sobre a 
mesa. Os participantes que desejarem interpelar o expositor deverão re-
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gistrar seu nome na referida lista. Informo ainda que não haverá apartes 
durante a exposição do convidado.

Antes de passar a palavra ao deputado Plínio Valério, permitam-me 
apenas fazer uma breve observação sobre alguns pontos. 

Quero aqui, na figura de Amauri, também registrar o agradecimento 
à Abrapac por tudo que nos provocou neste debate. Inclusive a subco-
missão é fruto de um grande movimento. No final do ano tivemos outra 
movimentação, Dra. Danielle, em torno do Código Brasileiro de Aero-
náutica. Vamos tratar de segurança, e esse é o assunto que me inseriu 
nesta discussão. Hoje marquei com o ministro Moreira Franco uma reu-
nião para tratarmos de outros temas, mas também do Código Brasileiro 
de Aeronáutica, porque, logo que o ministro assumiu, ouvi uma mani-
festação sua dizendo que tínhamos de votar logo o Código Brasileiro de 
Aeronáutica. Talvez essa manifestação do ministro tenha sido a mesma 
que nós próprios fizemos, quando ao final do ano passado, deputado 
Plínio, definimos a pauta de votação. Eu era vice-líder da minha bancada 
e lembro que lá os líderes diziam: “Vamos votar o Código. Que coisa boa! 
A matéria está pronta para ser votada.” 

Tenho um irmão que é piloto. Após conversar com ele, lembrei aos 
líderes que esse foi o mesmo intuito que nos motivou a votar a Lei do 
Caminhoneiro no passado. Votamos uma lei para ser boa e o Brasil pa-
rou porque nós não tínhamos condições de cumpri-la. Naquele projeto 
havia um item ou dois em que mobilizamos pilotos e comissários. Um 
deles envolvia a carga horária do piloto de aviação, elevando-a para 19 
horas. Conseguimos sensibilizar os líderes e suspendeu-se aquela vo-
tação. Outro item era a autorização para que pilotos estrangeiros pu-
dessem vir por um período maior do que hoje é permitido, e com uma 
finalidade diferente da que temos.

Então, eu quero aproveitar, Amauri, para receber da Abrapac e en-
tregar ao deputado Plínio, nosso relator, o documento que simbolica-
mente eu recebi pela manhã, mas aguardei para entregar mesmo agora; 
aqui, deputado Plínio, eu queria que a subcomissão conduzisse isso. Nós 
temos aqui 10 mil assinaturas em uma petição pública que a Abrapac 
liderou sobre o PL 4.824, que nasceu daquela discussão. Eu imagino que 
ao final, Dra. Sandra, pode não ser essa a lei que será aprovada; sabemos 
que no processo legislativo existem substitutivos, debates, mas estamos 
provocando este debate e pedindo a aprovação dessa nova regulamenta-
ção dos aeronautas, como aquilo que o próprio Código Aeronáutico está 
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propondo. O senador Paulo Paim, que vi há poucos dias, bem como o 
senador Blairo Maggi e o deputado Vicente Cândido, que chegam tam-
bém, sabem que já há outra lei nesse sentido. O importante é que, aqui, 
são 10 mil aeronautas que nos apoiam nesse trabalho. 

Pode ter certeza, meu querido Amauri, que o deputado Plínio Valério 
e o deputado Raul Lima, com a subcomissão, estarão buscando junto 
ao presidente Henrique Eduardo Alves a aprovação disso. Não quero 
alongar-me mais. Vou deixar apenas, neste nosso painel, algumas suges-
tões que levaremos ao deputado Plínio Valério, ao deputado Raul Lima e 
também ao ministro Moreira Mendes.

Neste debate, minha querida Danielle, Dr. Amaury Martins, coman-
dante Amauri Capuzzo e Dr. Ronaldo Jenkins, penso que alguns pontos 
são importantes. O Brasil agora está pensando em trazer médicos de 
Cuba, Dr. Pedro. Veja bem, nós temos é de incentivar a nossa formação 
aqui, ampliar nossas escolas, criar condições para que os médicos pos-
sam ir para o interior, enfim, fazer esse debate. Nós podemos, sim, como 
documento final deste seminário, propor a desoneração de PIS/Cofins, da 
folha dos aeroclubes e também da aviação agrícola. Penso que esse é um 
instrumento importante que pode gerar emprego, gerar renda no campo. 

Quero deixar este encaminhamento para compor o documento final 
do seminário, principalmente a desoneração dos aeroclubes, que, acho, 
é uma forma de reduzir o custo de formação de pilotos no Brasil. Penso 
também que poderíamos encaminhar, deputado Plínio Valério, ao Mi-
nistério da Educação – não sei bem quem é o responsável, mas imagino 
que seja essa Pasta, talvez o ministro Moreira Franco –, a sugestão de 
reconhecimento do curso de piloto comercial como graduação. Hoje te-
mos a Faculdade de Ciências Aeronáuticas na PUC do Rio Grande do 
Sul. O piloto leva anos para se formar, e com custo altíssimo, mais caro 
até do que o de uma faculdade, e sem o curso de piloto não vale nada. 
Acho que podemos construir um caminho que nos leve ao reconheci-
mento da atividade de piloto como graduação.

E por último, até para incentivar a formação dessa importante mão 
de obra, penso que o Brasil deve trabalhar no sentido de abater do Im-
posto de Renda o custo das horas/aula e das horas de voos dos nossos 
futuros pilotos/alunos, que gastam enormes valores para se formar, para 
adquirir sua carteira, para depois tentar um emprego; e os pais, mui-
tas vezes, ou os próprios alunos, dedicam-se muito. Portanto, sugiro, 
deputado Plínio Valério, no nosso relatório, o encaminhamento de que 
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haja o abatimento disso no Imposto de Renda, isto é, do investimento 
em qualificação de que o Brasil tanto se ressente e que não podemos 
deixar de incentivar.

Aproveitei a oportunidade para fazer esta introdução e agradeço a 
paciência de me ouvirem. Passo a palavra ao deputado Plínio Valério, 
que será o moderador deste debate. Muito obrigado, e bom trabalho.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Plínio Valério) – Fico feliz por ter 
acompanhado este seminário, que, com certeza, vai facilitar o nosso 
trabalho de relatar, deputado Jerônimo Goergen, esse tema relacionado 
à aviação civil, um tema difícil. De repente, participando aqui, como 
ouvinte, do seminário, tive a certeza de que vamos debater muita coisa, 
mas este debate vai depender dos senhores; eu só vou presidir. O debate 
são os senhores que vão fazer.

Tem a palavra a Sra. Danielle Crema, superintendente de regulação 
econômica e acompanhamento de mercado da Anac, que disporá de até 
10 minutos para fazer sua exposição.

A SRA. DANIELLE CREMA – Boa tarde. Agradeço a esta Casa o 
convite para participar deste seminário podendo representar a institui-
ção, Anac, e trazer um pouco das discussões afetas em especial à tutela 
do consumidor. 

Entendo que o painel é bastante amplo, pois conseguiu compor vá-
rios assuntos – todos eles permeiam a preocupação do consumidor. A 
temática aborda segurança, qualidade dos serviços e direitos do consu-
midor. Entendo que há vários especialistas aqui que podem discorrer 
melhor sobre o tema da segurança; então, eu vou só tangenciá-lo, a par-
tir de uma perspectiva do consumidor. 

Minha proposta, então, Srs. Deputados, senhores expositores e de-
mais presentes, é trazer para os senhores uma dada contextualização da 
evolução do transporte aéreo, discutir um pouco as características do 
serviço, o nosso papel e a expectativa relacionada à realização desse pa-
pel, como se dá a regulação do transporte aéreo na atualidade e no país, 
e uma abertura para considerações gerais. 

Grande parte dos temas ora apresentados foram expostos ao longo 
do dia. Então, eu vou tentar ater-me ao tempo regulamentar estabeleci-
do. Vou falar rapidamente sobre alguns temas. Se houver alguma dúvi-
da, fiquem à vontade para questionamentos por ocasião do debate.
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Gosto sempre de falar da nova dinâmica em que o mercado está in-
serido. Nós estamos num contexto de liberdade de preços e de serviços 
ofertados que induziu a um processo de desagregação dos serviços ob-
servado não só aqui, mas também no resto do mundo. Isso favoreceu 
uma redução de preços e, num ambiente de elevação de rendas, propi-
ciou o que nós observamos hoje de incremento da quantidade de passa-
geiros transportados no país. 

(Segue-se exibição de imagens.)
Este é um relato da dinâmica que observamos na atualidade. Apenas 

para enfatizar alguns desses efeitos, trago a evolução do salário mínimo 
de 2002 a 2012 – estou analisando sempre uma série de 2002 a 2012 – e 
como se comportou a renda da população brasileira na atualidade, to-
mando como proxy o valor do salário mínimo. Então, nesse período 
houve um incremento em torno de 66% desse salário mínimo. Paralela-
mente a isso, nós observamos no setor o efeito preço. Nós observamos 
também nesse mesmo período, de 2002 a 2012, que nós saímos de um 
preço médio de tarifas, talvez melhor identificado pelo Yield, um indi-
cador do setor, que mostra quanto é pago por cada quilômetro voado. 
Então, nós saímos, em 2002, de um patamar de R$ 0,85 para um pata-
mar de R$ 0,36. 

O efeito disso repercutiu na evolução da quantidade de passageiros 
transportados. Em 2002 nós tínhamos cerca de 33 milhões de contratos 
de transporte aéreo no mercado doméstico. Na atualidade, nós temos 
cerca de 92 milhões de contratos. Quando somamos com o transpor-
te internacional, ultrapassamos este ano a barreira dos 100 milhões de 
contratos de transporte aéreo. 

É importante explicar esse efeito dentro da matriz do transporte bra-
sileiro de longa distância. Tive a experiência de trabalhar também com 
transporte terrestre na ANTT, onde pude observar – à época, eu fazia 
uma avaliação de como estava a matriz do transporte brasileiro – que 
nossa matriz estava basicamente calcada no transporte rodoviário. Então, 
em 2004 nós transportávamos pelo modal rodoviário cerca de 80% dos 
passageiros que usavam serviço de longa distância, enquanto o transpor-
te aéreo respondia por 19%. Na atualidade, os dados mais recentes que 
eu tenho, dos demais modais, mostram uma mudança significativa dessa 
matriz. Na atualidade o transporte aéreo passa a representar, em termos 
de transporte de longa distância, aproximadamente 39% da quantidade 
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de passageiros transportados. Isso indica um pouco o perfil dessa nova 
demanda que está sendo incorporada ao transporte aéreo.

Podemos associar esse incremento de demanda a dois fatores. Um 
deles é a intensificação do uso por aquela parcela da população que já se 
utilizava do transporte aéreo, e também por uma migração de modal. O 
usuário do transporte rodoviário passou a utilizar e a consumir o trans-
porte aéreo, mudando significativamente essa matriz do transporte. 

A ideia aqui também é ilustrar a perspectiva de incremento ainda 
do transporte aéreo no país. Quando se considera uma relação de pas-
sageiros com quantidade de contratos de transportes, nós observamos 
que ainda é pouco significativa a utilização de transporte aéreo no país. 
Esse fator, combinado a uma expressiva quantidade de passageiros que 
ainda são transportados no modal rodoviário, permite-nos asseverar 
que há uma perspectiva de significativa ampliação do transporte aéreo, 
mas desde que se dê num ambiente sustentável. E o que é que nós esta-
mos querendo dizer? Em países com as mesmas características e com 
a mesma dimensão geográfica que as nossas observa-se um índice de 
utilização superior a 4 – o nosso é ainda inferior a 1. Nós temos um po-
tencial de crescimento significativo; contudo, nós temos barreiras que 
precisam ser removidas, barreiras essas relacionadas a infraestrutura, 
custo e regulamentação. 

O crescimento acelerado do transporte aéreo no país tem dupla im-
plicação. Uma é sobre a pressão que se coloca sobre a infraestrutura ins-
talada, revelando a necessidade de expansão dessa infraestrutura, dado 
que não é o escopo deste painel, mas eu o relaciono a algumas iniciativas 
nesse sentido, como os investimentos diretos que estão sendo feitos nos 
aeroportos. Nós já estamos na terceira rodada de concessões de aero-
portos. A primeira foi do Aeroporto São Gonçalo do Amarante; as três 
últimas, de Brasília, Viracopos e Guarulhos; e na atualidade a discussão 
é em torno do Galeão e de Confins. Além disso, houve a expedição de 
um decreto autorizando a exploração de aeroportos pela modalidade e 
autorização dedicada ao serviço, à aviação em geral, e também a regula-
ção do acesso à infraestrutura escassa, por meio de revisão de regra que 
dispõe sobre slots. 

Outra necessidade que nós temos é de informar à sociedade sobre 
características do transporte aéreo. Para isso, acho importante eu trazer 
à consideração o papel regulador nesse processo. Não é a primeira vez 
que eu venho a esta Casa como reguladora, e eu tenho por hábito sempre 
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explicar aqui o nosso papel como regulador: implementar as políticas de 
Estado e as políticas de governo que venham a ser estabelecidas por esta 
Casa e pelo governo federal. Além disso, nós temos um papel adicional, 
o de informar e explicar aos senhores as implicações associadas a cada 
uma dessas escolhas. Mas, uma vez feitas essas escolhas, consciente de 
suas implicações, nosso papel é buscar realizá-las, tentando harmonizar 
os interesses que atuam no mercado regulado, com vista a realizar o 
direito estabelecido com o máximo de eficiência econômica e suportado 
pela melhor opção técnica. 

Nesse exercício existe um trade off: a todo direito corresponde um 
dever, e de cada benefício há um custo. Nosso papel é equilibrar adequa-
damente, dosar essas questões de forma a melhor realizar o interesse 
da sociedade, e, aí, em especial, do nosso usuário de transporte aéreo. 
Então, a pergunta que se levanta, da perspectiva do regulador, é: qual o 
padrão mínimo de contrato de transporte que a sociedade quer ter à sua 
disposição? E quanto a sociedade brasileira está disposta a pagar para 
ter à disposição esse padrão mínimo?

Então, feitos esses questionamentos, entramos nas características 
do transporte aéreo. Uma constatação é a de que a parte aparente do 
transporte aéreo para o passageiro só se inicia a partir da comercializa-
ção do transporte aéreo. Então, ele enxerga o ato de adquirir o contra-
to de transporte, o processo de ir para embarque, caracterizado como 
check-in, os processos de embarque e desembarque. Ao suportar toda 
essa cadeia produtiva, nós temos um bastidor composto não só pela ati-
vidade das empresas aéreas, mas pela atuação dos órgãos públicos, nos 
quais nós nos inserimos, o provedor da infraestrutura aeroportuária e o 
tráfego aéreo. E, para que um contrato de transporte aconteça a conten-
to, é importante que haja articulação e coordenação constante de todos 
esses órgãos, porque, como os senhores podem ver, é uma cadeia produ-
tiva bastante fragmentada.

Basicamente, Marcelo Guaranys, diretor-presidente da Anac, que 
estava na Mesa anterior, disse muito bem que a grande preocupação, 
a grande falha de mercado associada ao transporte aéreo é o aspecto 
da regulação técnica de segurança. Toda a base de atuação da Agência 
está sedimentada na preocupação com mecanismos e procedimentos de 
segurança, porque em relação ao transporte aéreo propriamente dito, 
falando do ponto de vista econômico, nós não observamos um efetivo 
poder de monopólio entre as empresas, mas há na verdade uma assi-
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metria de informação e uma geração de externalidades que impõem a 
atuação do regulador tentando mitigar esses problemas. Então, nós atu-
amos, como regulador, diminuindo as assimetrias de informação e tra-
balhando as externalidades geradas pela indústria. É esta pergunta, a de 
por que regular, que nos leva a definir o nível de intervenção necessário 
em cada uma das nossas ações. 

Eu acho que o grande referencial do regulador é a possibilidade que 
lhe foi conferida em lei, qual seja a de graduar o nível de intervenção 
necessário em dado mercado, não necessariamente com as mesmas so-
luções e o mesmo nível exigido em cada situação e de cada regulador. É a 
possibilidade de ponderar o nível de intervenção necessário para resol-
ver aquela falha que nos qualifica como regulador. Então, nossa esfera de 
atuação vai desde a autorregulação, uma intervenção branda e modera-
da, a uma intervenção agressiva. 

Vou pontuar cada uma das nossas ações dentro desse universo de in-
tervenção possível. Trata-se de um diagnóstico, uma avaliação de quem 
está no setor há 5 anos e há 12 anos acompanha a regulação. Entendo 
que grande parte dos problemas que temos no setor hoje – e tenho dis-
cutido isso bastante com os órgãos de defesa do consumidor; inclusive 
o Sr. Amauri, que está conosco aqui, é um interlocutor constante nos-
so – tem a ver com o desconhecimento da sociedade brasileira com as 
características do transporte aéreo, o que leva à não realização das ex-
pectativas. Quero dizer que o serviço tem algumas características que 
se confundem com vícios da prestação do serviço. Nosso papel é isolar 
essas situações. 

Sobre o vício da prestação de serviço cabe uma atuação do órgão re-
gulador. Contudo, uma característica da atividade que induz a um atra-
so na prestação de serviço merece mais esclarecimento. Essa informa-
ção tem de chegar ao conhecimento do passageiro. Destaco, dentre as 
características, as seguintes: primeiro, a organização em rede, em que 
um evento que acomete um voo saindo de Porto Alegre vai ter uma 
repercussão relativamente a um voo que acontece em Manaus, even-
tualmente, porque a mesma aeronave é empregada na prestação desses 
vários serviços; segundo, a sujeição a procedimentos diferenciados de 
segurança, conforme o Sr. Marcelo afirmou, em termos de aviação civil. 

Em termos de transporte, esse é o transporte mais regulado, do pon-
to de vista técnico. O Sr. Jenkins pode desenvolver melhor essa questão. 
Esse transporte está exposto a restrições meteorológicas e a imprevistos 
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inerentes à atividade. Além disso, é um produto perecível; ou seja, tem 
de ser utilizado no momento designado. Ele não é estocado, ou seja, não 
há possibilidade de comercializá-lo em um momento subsequente, além 
de estar extremamente exposto à sazonalidade. Há momentos carac-
terísticos de elevação da demanda por esse serviço, o que repercute na 
política de precificação do transporte aéreo. 

A regulação do transporte aéreo comporta essas quatro dimensões: a 
de segurança, que destaco, base da regulação que nós fazemos, a regula-
ção técnica, e isso está ilustrado nessa pirâmide; e, do ponto de vista da 
regulação econômica, as dimensões da oferta, do preço e da qualidade, 
que, pelo menos em nossa esfera de atuação, procuramos desenvolver e 
regular. Podemos pontuar cada um dos níveis dessas dimensões em um 
dado nível de intervenção. No que tange à oferta, preços e qualidade, 
atualmente, dado o regime de liberdade de oferta e tarifa, atuamos de 
forma branda, buscando gerar informação ao passageiro; atendimento 
de parâmetros mínimos, em obediência a essa mesma informação e a 
esse regramento; criar incentivos que induzam à prestação de um me-
lhor serviço; o conceito de ameaça de intervenção; e a constante busca 
por eliminação de barreiras à entrada nesse mercado. 

De outra perspectiva, a segurança, como eu disse, é um valor com o 
qual a Agência não transige. Ela está num nível de intervenção de agres-
sivo a moderado, porque, além de incentivos e obrigações fortes, im-
pomos procedimentos de certificação e homologação e condicionamos 
processos e/ou resultados. Vou pular a parte de segurança por entender 
que isso será mais bem tratado por outras pessoas que fazem parte da 
Mesa, mas isso permeia toda a parte de infraestrutura, como a parte de 
operação, e vou diretamente para o aspecto de regulação econômica, 
que, no caso, é a oferta. 

Em termos de oferta, o que vigora no país hoje é o regime de liberda-
de, em que as empresas têm liberdade para ofertar o serviço que quise-
rem e entenderem oportuno ofertar. Ainda em termos de oferta, o que 
visamos assegurar? Dar informações ao passageiro para que ele possa 
fazer a melhor escolha com relação à empresa que queira contratar. En-
tão, nessa iniciativa estão associadas resoluções como a 135, que classi-
fica o espaçamento entre as aeronaves, dando possibilidade para que o 
passageiro, ao adquirir sua passagem, possa levar em consideração essa 
dimensão de conforto percebida pelo espaçamento entre as poltronas.
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Estou apresentado aqui o selo dimensional, uma classificação dada 
pela Agência que alcança todas as aeronaves que hoje suportam trans-
porte regular de passageiros. 

A Resolução 138 também afeta a questão de oferta e tem um conte-
údo informacional. A finalidade dela é permitir que haja comparação 
pelos passageiros das diversas tarifas ofertadas pelas empresas. O que 
nós observamos no passado? Que às vezes o cidadão ia comprar uma 
passagem e observava que a empresa “a” oferecia por R$ 500,00 aquele 
serviço, outra empresa oferecia aquele mesmo serviço por R$ 800,00, 
outra por R$ 1 mil, mas quando ele ia pagar o preço final apareciam 
taxas que não eram apresentadas no momento de fazer a comparação, e 
isso, às vezes, induzia o passageiro a fazer a pior escolha. Ele não tinha a 
informação completa do preço para tomar a melhor decisão. Então, essa 
resolução uniformiza o conteúdo do bilhete aéreo, permite a compa-
ração desses preços e veda a cobrança de valores relativos a custos que 
estariam intrinsicamente relacionados ao serviço. 

Em termos de informação, recentemente a Agência editou a Resolu-
ção 218, que impõe às empresas aéreas o dever, também no ato de co-
mercialização, de informar a que nível de atraso e cancelamento aque-
le voo está exposto, de modo a permitir ao passageiro basear-se nessa 
informação para optar pelo serviço de uma ou de outra empresa. Em 
termos de preço, e eu acredito que em grande parte os questionamen-
tos giram em torno da liberdade tarifária, eu já estive várias vezes aqui 
esclarecendo a forma de precificação do serviço aéreo. Muitas vezes é 
dito que os preços estão demasiadamente elevados e que não há previ-
sibilidade do valor que vai ser pago. Isso é apenas uma dimensão desse 
mecanismo que nós chamamos de gerenciamento de receita e que su-
porta a liberdade tarifária. Vou deter-me um pouco mais para explicar 
porque, como eu disse, isso pode levar a uma compreensão equivocada 
do serviço que está sendo contratado. 

Vou reportar-me a uma experiência do passado. Eu comecei a usar o 
transporte aéreo no serviço público em 2000, e à época que eu ia contra-
tar uma passagem a secretária sempre me perguntava: “Qual é o melhor 
preço? Se eu optar por determinado horário no dia vou conseguir com-
prar por preço melhor?” Eu respondia: “Não se paute por isso”. Sempre 
me era dito: “Olhe, o preço não vai variar muito porque, basicamente, 
é um produto homogêneo”. E eu gosto de usar a comparação com um 
supermercado em que quem entra vê expostos numa prateleira vários 
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produtos de características que levam a compor um produto homogê-
neo. Então, não havia muita diferenciação de preços. 

O impacto visual desse slide ilustra o que o gerenciamento de recei-
ta veio oferecer ao passageiro: diversificação de serviços. Hoje, a partir 
dessa ferramenta, é possível que o passageiro seja contemplado e esteja 
exposto a um serviço que realize a necessidade de transporte dele. En-
tão, hoje, a depender de como ele compõe esse contrato de transporte, 
ele pode ter tarifas que variam de R$ 50,00, R$ 100,00, R$ 150,00, R$ 
200,00, R$ 500,00; ou seja, ele está exposto a um conjunto de tarifas que 
permite que seja feita a escolha de que contrato comprar em função do 
perfil do passageiro. Então, nós entendemos que essa ferramenta per-
mitiu que grande parte da população brasileira que antes não utilizava 
transporte aéreo passasse a ser usuária dele. 

Como um grande exemplo disso, eu recordo-me de uma matéria que 
vi no final do ano passado fazendo uma comparação do transporte rodo-
viário com o transporte aéreo. Acho que é bastante ilustrativo esse slide. 
Na época, perguntaram a uma pessoa por que ela não tinha viajado nas 
férias do final do ano com a família, e ela disse que o preço da passagem 
aérea estava muito elevado. E na mesma matéria faziam uma consulta a 
uma passageira que estava numa rodoviária adquirindo um transporte 
rodoviário de passageiro. Quando lhe perguntaram por que não tinha 
optado pelo transporte aéreo ela respondeu: “Ah, porque está muito caro 
nessa época do ano, e aqui eu sempre sei o valor que vou pagar”. Essa foi 
a argumentação. Na minha percepção de reguladora, isso demonstra o 
desconhecimento da característica do serviço e o contraponto necessá-
rio a uma discussão de preço no setor. 

Como eu disse, eu trabalhei na ANTT e conheço a regra de formação 
de preço do transporte rodoviário. A gente observa que hoje lá funcio-
na um preço teto, uma política de reequilíbrio. Ou seja, se as empresas 
tiverem prejuízos e isso for demonstrado por alguma ação do governo, 
elas têm direito a recomposição desse equilíbrio, o que não acontece 
no transporte aéreo. Então, eu simulei uma opção de compra de uma 
passagem aérea para o dia 19 de junho tanto pelo modal aéreo como 
pelo rodoviário. Eu peguei uma empresa específica, não nominei, e fiz 
uma pesquisa em um site de pesquisa de transporte rodoviário, com os 
mesmos parâmetros. Então, eu simulei a compra de uma passagem no 
dia 19 de junho pelo modal rodoviário, e apareceram-me essas opções 
de duas empresas, pelo transporte convencional. Normalmente o tempo 
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de viagem associado a esse transporte era de 15 horas, e a menor opção 
de preço que me disponibilizaram foi de R$ 99,00. Eu fiz essa simulação 
no site de uma empresa aérea e apareceram vários perfis tarifários, com 
várias opções de voo. A duração desses voos é em torno de 1h30 a 2 
horas, exposto a uma viagem de 1h35 minutos, tendo a possibilidade de 
pagar por ela R$ 106,00.

Quando se comparam os modais e se compreende um pouco a estru-
tura de custo associada a cada um desses dois modais, observa-se que 
essa diferenciação expõe alguns passageiros, que não teriam condições 
de voar em outras classes tarifárias e antes tinham acesso apenas ao 
transporte rodoviário, à possibilidade de acessar o transporte aéreo.

Esse dado e essa vantagem ficam bem materializados nesse gráfico de 
dispersão, que eu acredito que já tenha sido apresentado aqui mais cedo, 
mas isso mostra que em 2002 havia 0% de assentos comercializados em 
tarifas inferiores a R$ 100,00, em 2011 esse percentual correspondia a 
16%; mas o dado mais significativo se refere a uma faixa tarifária de 
R$ 300,00. Em 2002 apenas 27% dos assentos eram comercializados 
abaixo de R$ 300,00. Na atualidade 65% desses assentos são praticados 
nesse patamar, o que mostra o barateamento do transporte aéreo, pos-
sibilitando a inclusão social.

Em termos de qualidade, nós trabalhamos com o cancelamento e o 
atraso, esse dado mostra que eles vêm diminuindo ao longo do tempo. 
Os nossos esforços hoje são dirigidos para identificar, dentro desse per-
centual, o que é gerenciável pela empresa aérea, que merece uma sanção 
e uma atuação do órgão regulador, e aquilo que é uma característica do 
serviço que decorre de restrições, meteorológicas ou de infraestrutura, 
que acontecem no setor. A ideia é mostrar que esses dados de atraso são 
bastante diluídos. Quando se considera que temos em média, em um 
dia, cerca de 2.300 voos, quando se estima que 10% desses voos são afe-
tados por uma falha da prestação de serviço que não é necessariamente 
gerenciável – necessariamente a gente não está dizendo que o serviço 
prestado pelo setor é de todo ruim –, a gente tem de entender essas 
características para entender onde está a falha da prestação de serviço.

O meu tempo está esgotado. Eu tinha outras considerações, mas vou 
deixálas para a fase de questionamentos. E deixo, como o desafio que nós 
temos para o setor, o de continuar esses esforços de redução de barrei-
ras, buscando o conceito de desenvolvimento sustentável da atividade, 
com ampliação da oferta e da concorrência pela provisão dos serviços. 
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Mais uma vez, reitero a necessidade de se pensar esse desenvolvi-
mento dentro de uma perspectiva sustentável, mantendo a acessibilida-
de e a inclusão social propiciada nos últimos anos pelo transporte aéreo, 
de atuar em ações de esclarecimento à sociedade sobre as características 
e os direitos e deveres associados ao contrato de transporte e de buscar a 
efetividade dos direitos e deveres relacionados a esse setor.

Essas são as minhas considerações. 
Obrigada. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Plínio Valério) – Agradecemos à Sra. 

Danielle Crema a participação.
Peço permissão a Amauri para chamar a Sra. Sandra Assali, porque 

ela terá de viajar daqui a pouco. Ela é presidente da Associação Brasilei-
ra de Parentes e Amigos de Vítimas de Acidentes Aéreos, e terá até 10 
minutos, mas aqui também não temos regulado tanto. (risos) Não somos 
a Anac para regular tanto. (risos) Deixamos sempre em aberto. Eu não 
posso furtar-me a esclarecer: algumas pessoas não conhecem o proce-
dimento desta Casa; agora está havendo votação, e normalmente, se a 
gente falta à votação, aí dizem que deputado não trabalha. Faço esta 
observação para mostrar que a gente trabalha, sim. Quem não está lá no 
plenário é porque está em outro lugar, como aqui.

Enquanto a Sra. Sandra se prepara ali, digo a Danielle que certamen-
te a gente vai perguntar o que ela deixou de dizer aqui para poder traba-
lhar no relatório. Foi de grande valia a sua participação.

Tem a palavra a Sra. Sandra Assali.
A SRA. SANDRA ASSALI – Boa tarde a todos. Agradeço aos senho-

res a permissão de falar agora, tendo em vista o horário do voo. Na ver-
dade, eu seria a última a falar, porque é aquela história: o acidente aéreo 
é o final disso tudo; quer dizer, se há alguma falha e o acidente aéreo 
acontece, tudo que foi conversado aqui hoje o dia inteiro é questionado, 
tudo é colocado na conversa dos fatores contribuintes para um acidente 
aéreo, principalmente em grandes proporções.

A Abrapavaa tem 16 anos de experiência. Ela atende a familiares de 
vítimas de acidentes aéreos por todo o Brasil. Ela nasceu em função do 
acidente com o voo TAM 402, no qual eu perdi o meu marido. Nós en-
tendemos que deveria ser uma associação brasileira – o Brasil não tinha 
nada naquele sentido – e não específica daquele acidente. É o nosso tra-
balho há mais de 16 anos. São os familiares de vítimas de mais de 80 
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acidentes aéreos que nós assistimos por todo o Brasil, não importa se 
foi acidente de helicóptero, de táxi aéreo, não importa; nós estamos pelo 
Brasil todo, atendendo aos que sofreram uma tragédia que, infelizmen-
te, deixou 200 vítimas, ou acidente com duas vítimas, ou uma vítima, e 
inúmeros incidentes aéreos, porque com certeza hoje a Abrapavaa tem 
o caminho para orientar as pessoas que perguntam: “O que eu faço? Por 
onde eu começo?” Então, nós mostramos o caminho e somos constante-
mente procurados para essas orientações. A nossa missão é essa. 

Há preocupação, que é uma das questões deste debate, quanto aos 
eventos futuros; agora, neste primeiro momento, com Copa do Mundo. 
Há uma previsão de 600 mil visitantes estrangeiros e 3 milhões de via-
gens feitas no país, na circulação desse pessoal todo. Então, a gente fica 
preocupado realmente, porque, de tudo que foi comentado aqui hoje, 
todos admitem que há ainda muita, muita lição de casa para fazer. Nessa 
lição de casa nós ainda vamos um mês – nem um mês, 20 dias – de Copa 
do Mundo com essa brincadeira circulando aqui. Então, é realmente 
preocupante, porque nós sabemos hoje o que nós temos a oferecer.

A nossa experiência na Abrapavaa, qual é? Primeiro, é a nossa lição 
de casa, é a lição de casa que nós brasileiros temos de fazer. Então, o foco 
da Abrapavaa obviamente é não querer que aconteça. A gente tem de dar 
todo o apoio necessário, orientar e tal. O ideal é não acontecer. Por isso 
a gente está sempre tão envolvida com o pessoal nas questões de segu-
rança, porque realmente a nossa grande preocupação é esta: existe uma 
lição de casa no Brasil, ainda muito grande, que tem de ser feita.

Uma das questões que a gente sempre tem levantado e que nos preo-
cupa demais é que, acompanhando todos esses acidentes aéreos, infeliz-
mente nós temos uma recorrência imensa dos fatores contribuintes. Eles 
são idênticos em inúmeros acidentes. Então, para nós vem o seguinte 
questionamento: o que o Cenipa prega é a prevenção; ele emite um rela-
tório final, com recomendações de segurança, e continuam acontecendo 
acidentes com os mesmos motivos, sempre. Eu vou acompanhar famí-
lias nesses acidentes todos que eu comento com os senhores; na hora em 
que a gente vai começando a conhecer os motivos eu digo: “De novo!” Aí 
é complicado querer apoiar um familiar para quem se diz: “Meu Deus, 
isso não era para ter acontecido!” Então, isso é uma coisa com que a 
gente tem uma preocupação imensa, porque no Brasil as recomendações 
de segurança não são mandatórias. O.k., acontece em vários países etc. 
e tal, o.k., mas nós temos uma posição: que cada país tem de fazer a sua 
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lição de casa. Se vários países não seguem – “Ah, não é mandatório”, e 
tal –, talvez o Brasil precise pelo menos entrar um pouquinho no eixo 
para a gente não ver tanta repetição.

Para nós, também é o quê? É a economia a despeito da segurança de 
voo, porque se a empresa recebe uma recomendação de segurança para 
evitar um acidente e a ignora, ela está fazendo economia a despeito da 
segurança de voo. Então, nós temos hoje problemas que são diários nes-
se sentido, e isso preocupanos demais. Há recomendações de segurança 
muitas vezes não cumpridas. As RSOs são emitidas para que situações 
semelhantes não mais aconteçam. Preciso dizer mais alguma coisa? E 
elas continuam acontecendo. Então fica difícil. Algo aí não bate. Essa é 
a nossa lição de casa também. Infelizmente o Brasil tem batido recordes 
de acidentes aéreos, ano após ano. Eu não tenho de ouvir, mas já ouvi, 
pessoas da área dizerem: “Ah, mas tem acontecido com avião de instru-
ção, tem acontecido com agrícola muita coisa”. Eu não tenho de ouvir 
isso! São famílias, são seres humanos! Eu digo muito: “Tinha um Legacy 
no meio do caminho, no meio do caminho tinha um Legacy; cinco pou-
saram inteirinhos, e 154 morreram”. Portanto, a gente tem realmente 
muita coisa a fazer.

A gente acha que a lição de casa é em segurança, com maior envol-
vimento e comprometimento dos responsáveis, daqueles que nos res-
pondem, que têm autonomia para poder tomar as atitudes realmente 
efetivas. Para nós, hoje, tripulação tem sido um parâmetro muito gran-
de, porque o que acontece? Na Abrapavaa há uma ironia. Muito familiar 
de tripulante procura a Abrapavaa preocupado com as queixas dos seus 
maridos, irmãos, com o que vem acontecendo no âmbito de pressão. 
Foram discutidos hoje aqui vários assuntos, como, por exemplo, eco-
nomia de combustível, falta de espaço em pistas, crescimento imenso, 
e não crescem os aeroportos. A vocação de Congonhas, que é uma his-
tória nossa também, que foi totalmente... Acabou a vocação de Congo-
nhas faz tempo. Aí eu fico pensando: gente, como é que tudo isso que 
foi comentado aqui hoje repercute na cabeça de um tripulante, de um 
comandante, que está com a responsabilidade de levar consigo centenas 
de vidas? Comentam para a gente: “Ah, mas economia de combustível 
acontece em vários países”. O.k., qual é a infraestrutura que é oferecida 
nos demais países? Porque isso vem junto. É a falta de infraestrutura – 
não dá para descer, não tem lugar na pista –, é isso que está lá, na cabine 
de comando, na cabeça daqueles comandantes, em uma pressão imensa, 



135

em um nível de estresse absurdo. É muito fácil falar, mas juntem tudo e 
coloquem na cabeça deles lá dentro daquela cabine.

Esses blogs – eu nunca vi proliferarem tantos como atualmente – 
foram a forma como essas tripulações encontraram de serem ouvidas, 
porque elas não estão sendo ouvidas. Elas resolveram fundar esses blogs 
para desabafar um pouco e pelo menos estar ali publicamente. Agora, é 
óbvio que eles têm de usar nicks, porque eles não podem identificar-se. 
Há quem foi já identificado e foi sumariamente... Então, não sentam para 
conversar; demitem sumariamente, porque foi descoberto que o cara 
fazia lá o seu desabafo. Acho que isso está errado. Como eu converso 
também bastante com eles, acho uma ironia eu ter de ser madrinha. 
Eles já disseram: “Você é a nossa madrinha”. Como é que uma presidente 
de uma associação de vítimas é madrinha de blog de comandantes que 
estão querendo mais segurança? Lá eles fazem denúncias, alertas e tal.

(Segue-se exibição de imagens.)
Aqui eu vou passar, muito rapidamente, é lógico, algo que eu pincelei 

para hoje de inúmeros posts. Desses que eu vou passar, um saiu do avia-
doranonimotam.wordpress.com e do atpilots.wordpress.com. O de cima 
não precisa dizer de quem é, não é? TAM! E o de baixo é da Azul, que 
é recente. Eu não vou identificá-los, eu não sei o nome deles. A gente 
conversa, está aqui. Nessa blacklist eles começaram a me passar algu-
mas informações, e eu disse: “Gente, vão para a imprensa!” Conversei 
até, e o pessoal da imprensa disse que era necessário se identificarem 
porque vão precisar de provas, de informações e tal. Quando eu fui fa-
lar com eles, disseram: “Sandra, esqueça. Se alguém descobre quem é a 
gente, além de ser demitida, a gente não acha mais trabalho em lugar 
nenhum.” Então, não se identificam e não tocam a denúncia para frente. 

Estes são alguns: “Constantemente tenho voado no limite da fadi-
ga” – isso em abril e maio, agora – “a ponto de dormir em cima do pai-
nel. Nessa situação, não poderia nem dirigir o meu carro, muito menos 
pilotar um avião com centenas de almas a bordo. Até quando? Quem 
vai ter coragem de enfrentar essa regulamentação, que só privilegia a 
empresa e deixa a segurança de voo em último lugar? Até quando? Até 
quando ocorrer o próximo acidente e colocarem a culpa nos pilotos de 
novo? Que Deus nos proteja! Escalas mal planejadas, voos seguidos de 
madrugada, noites seguidas sem dormir, estou cansado disso, muito 
cansado. Não me sinto em condições de dirigir o meu carro. E me colo-
cam nessas escalas. Não revezam tripulantes. Segurança de voo zero. Se 
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eu fosse um passageiro teria medo de entrar em um avião, muito medo. 
Isto está uma zona. Escaladores não têm noção de fadiga, só trabalham 
com texto, operações, pensam em economia de combustível, recursos ma-
teriais, e nós estamos...” Esses são de comandantes. E este último: “Que 
segurança, com essa escala repleta de fadiga, pernoites de 12 a 14, com 
apresentações às 3, 4, 5 da manhã, dias seguidos? E a comida? Comissá-
rios e técnicos passando mal por não se alimentarem no voo, ficando de 
8 a 9 horas trabalhando, sem comer nada, e quando aparece algo está 
congelado, impossível de comer.”

E a gente quer sair daqui hoje, entrar no avião e voltar para casa em 
segurança...

Agora eu vou focar um pouquinho na IAC 200-1001, que é o tra-
balho da Abrapavaa, é o Plano de Assistência às Vítimas de Acidente 
Aeronáutico e Apoio aos seus Familiares. Óbvio que essa IAC precisa 
de inúmeras melhoras, ajustes, enfim. Então, eu já encaminhei o que 
a Abrapavaa entende que é essencial. Por quê? Virão muitas empresas 
estrangeiras. Infelizmente, nunca teremos um índice zero de acidentes, 
e, se algo acontece, infelizmente não temos uma preparação adequada 
para os familiares estrangeiros.

Prioridade que a gente entende, e pela experiência que a gente teve, 
foi com a Air France: deu 10 dias, eles foram embora; eles não sabiam 
lidar com os brasileiros. O europeu tem um costume, o brasileiro tem 
outro; o europeu é fechado, reservado; o brasileiro quer colo, quer que 
todo o mundo pegue; enfim, foi terrível. Mandaram pessoas que fala-
vam português, mas que não eram preparadas para o gerenciamento de 
crise. Foi um erro atrás do outro. Foi tanta coisa ruim que em 10 dias 
eles foram embora, e em 10 dias mal estavam começando a localizar al-
guns corpos. Enfim, foram embora. E o que acontece? O caso veio para a 
Abrapavaa. A gente percebeu o seguinte: se acontecer enquanto estive-
rem aqui, a Anac tem de estar junto. Ela tem de ficar em cima, cobrando 
para ver se eles estão cumprindo tudo que é necessário aos familiares de 
vítimas. Por quê? Porque realmente familiar de vítima não está prepara-
do para esse tipo de coisa, que dirá com dificuldade de língua, e que dirá 
com dificuldade de costumes. 

Dessa forma, além das melhoras necessárias na IAC, há também a 
necessidade de a Anac estar presente, senão fazem o que fizeram: foram 
embora, e ficou todo o mundo perdido, e aquilo foi um terror, porque 
levaram dias para começarem a localizar as vítimas. Foi uma experiên-
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cia horrorosa. Isso tem de melhorar muito, porque sabe Deus quantas 
companhias estrangeiras virão ao Brasil. Na verdade, esse é o nosso tra-
balho. A IAC é extensa, e tudo que entendemos que precisa melhorar foi 
passado para o deputado Jerônimo Goergen. 

Desde já nos colocamos à disposição. Agradeço a todos a atenção. 
Obrigada. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Plínio Valério) – Obrigado, Sra. San-
dra Assali, presidente da Associação Brasileira de Parentes e Amigos de 
Vítimas de Acidentes Aéreos. Estes seminários são bons por isso, por-
que recebemos informações de todos os polos.

Tem a palavra o Comandante Amauri Montandon Capuzzo, da As-
sociação Brasileira dos Pilotos da Aviação Civil, que disporá de alguns 
minutos.

O SR. AMAURI MONTANDON CAPUZZO – Exmo. Deputado Je-
rônimo Goergen, presidente da Mesa, Exmo. Deputado Plínio Valério, 
Sras. e Srs. Deputados, autoridades presentes, senhoras e senhores, o 
país hoje tem vários gargalos que estrangulam o crescimento do trans-
porte aéreo, do nosso ponto de vista, nós, os pilotos de linha aérea. Sou 
comandante de uma empresa de grande porte no Brasil, e passo a citar 
alguns dados do ponto de vista da cabine de comando.

Nós vimos que a infraestrutura aeroportuária hoje no país está pre-
cária. Temos pistas mal conservadas hoje, e boa parte delas, por todo o 
país, de difícil acesso para decolagem; temos exemplos como Florianó-
polis, Porto Alegre, Curitiba, Foz do Iguaçu, Uberlândia, Aracaju, Por-
to Seguro, entre outras várias cidades, onde as pistas de táxi, que são 
aquelas que levam para o ingresso na pista, não chegam até à cabeceira; 
tem-se de parar no meio delas para depois entrar na pista, dar a volta e 
poder decolar. Isso acaba levando um tempo maior.

Os pátios hoje são extremamente mal dimensionados, pelo cresci-
mento da nossa aviação, tanto a comercial quanto a aviação executiva e 
a aviação em geral. Isso fez com que os aeroportos ficassem pequenos. 
Hoje em dia são frequentes as suspensões de pouso e decolagens por 
pátios lotados. Os senhores usuários devem muitas vezes escutar o Co-
mandante dizer da cabine: “Senhoras e senhores, vamos ter de fazer uma 
espera aqui sobre algum ponto específico devido ao pátio do estaciona-
mento no Aeroporto de Congonhas”, ou, às vezes, o próprio Santos Du-
mont, “estar lotado e não caberem mais aeronaves naquele pátio. Vamos 
ter de esperar aqui.”
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Nós sentimos hoje necessidade de mais aeroportos operacionais para 
a aviação atual. Precisamos de muitos mais aeroportos no país, além dos 
que já têm, ou de grandes melhorias nos já existentes, que não compor-
tam hoje aeronaves de grande porte. Existe aeronave de pequeno porte 
usando aquele aeroporto. Aí chega – e já foi dito mais cedo – aeronave 
de grande porte, a aviação comercial entra em operação naquele aero-
porto, e o que acontece? Começa a ficar apertado. Aí vem outra empre-
sa, nós temos hoje quatro, cinco empresas de grande porte no país, e 
espremem a aviação geral, espremem a aviação executiva, e acaba não 
cabendo também as aeronaves. Vou citar o exemplo de Aracaju, em que 
cabem no máximo três aeronaves de grande porte, quatro não cabem, 
talvez fique apertado. E nós estamos falando de Aracaju, Capital do es-
tado de Sergipe.

Do nosso ponto de vista, também temos necessidade de mais ae-
roportos operacionais. Há pouco tempo, em Brasília, foi noticiado na 
mídia escrita que uma aeronave que decolou de Natal para cá ficou so-
brevoando Brasília. Uma tempestade caía sobre Brasília, e a aeronave 
sobrevoou, sobrevoou, não conseguiu pousar e teve de pousar na Base 
Aérea de Anápolis, se não me engano, por falta de combustível. Ou seja, 
o Aeroporto de Confins não podia aceitar aquela aeronave como ae-
roporto alternativo porque no seu pátio não havia mais lugar para as 
aeronaves, que já haviam alternado no Aeroporto de Confins. O pátio 
de Goiânia já estava lotado, porque em Goiânia algumas aeronaves já 
haviam... Então, qual foi a alternativa? Pousar na Base Aérea aqui do 
lado. Foi a única alternativa, porque não tem mais aeroportos. Então, 
precisamos de mais aeroportos no país, mais aeroportos operacionais 
para esse tipo de aviação.

Nós ainda temos as regiões Norte e Nordeste do país, onde a comu-
nicação é prejudicada pela falta de repetidoras. A repetidora é o quê? Ela 
retransmite o que o controlador de tráfego aéreo passa às aeronaves e o 
que nós passamos aos controladores de voo. Algumas frequências têm 
muito ruído, forte ruído e pouco alcance entre o controle de voo e as 
aeronaves voando naquele setor, principalmente na região do Amazo-
nas. Quando se vem da América Central ou da do Norte, entra-se por 
Boa Vista e vem-se descendo; ali, no meio do Amazonas, a comunicação 
hoje em dia está muito ruim em termos de rádio, o que causa potencial 
risco à segurança de voo. A rota entre o Brasil e as Américas Central 
e do Norte cruza essencialmente essa região, e todos sofrem com esse 
problema. Isso é o que nos preocupa. 
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Nós vemos o controle de tráfego aéreo hoje com um pouco de deficiên-
cia; acreditamos que por equipamentos talvez um pouco obsoletos e pela 
legislação. A legislação hoje trava o bom fluxo de tráfego aéreo no país. No 
Aeroporto de Guarulhos, por exemplo, há duas pistas que não podem ser 
usadas para uma operação simultânea, porque elas estão a menos de 800 
metros de distância uma da outra. Existe um projeto para que isso seja 
modificado, mas ele ainda não foi aprovado. Ou seja, se uma aeronave vai 
pousar numa das pistas, a aeronave que vai decolar pela outra pista tem 
de ficar aguardando. Uma aeronave demora muitas vezes 2 ou 3 minutos 
para pousar, sendo que uma aeronave leva 30 segundos para decolar. Mas 
a legislação não deixa o controlador autorizar aquela decolagem.

Já me aconteceu de ficar quase 40 minutos para decolar; eram dez 
aeronaves de grande porte que eu pude contar no meu alcance visual, e 
só a minha aeronave gastou 350 quilos de combustível entre acionar os 
motores e decolar. Se se multiplicar isso pelas dez aeronaves que esta-
vam lá e pelas aeronaves que sofrem esse tipo de atraso hoje no Brasil, 
por uma legislação que muitas vezes não deixa fluir melhor o tráfego 
aéreo, além do prejuízo financeiro – e hoje falamos o tempo todo sobre 
o preço do querosene e sobre o gasto das empresas com ele –, há as 
emissões de CO2 na atmosfera, o que é hoje motivo de grande preocu-
pação. Além do custo pago pela empresa aérea, que no final é repassado 
ao usuário, há a emissão de CO2 na atmosfera. Então, essa legislação nos 
preocupa. Nós imaginamos que a legislação de tráfego aéreo tem de ser 
reformulada ou, pelo menos, igualada à de países onde o tráfego aéreo 
seja parecido com o do Brasil, onde ele está aumentando muito mas en-
contra esse gargalo forte.

Nós caímos num círculo vicioso: como melhorar as pistas e os pátios 
se não há condições de colocar muitos aviões voando para os mesmos 
destinos ao mesmo tempo? Não adianta Congonhas ter slots, colocar um 
avião no chão a cada 30 segundos, se em 10 minutos está tudo cheio e 
não cabe mais ninguém no pátio. O mesmo vale para o Santos Dumont, 
no Rio de Janeiro. O Aeroporto do Galeão tem duas pistas. Hoje de ma-
nhã o ministro Moreira Franco citava o exemplo da natureza: São Pedro 
baixa o teto e ninguém pousa no Aeroporto Santos Dumont. Isso todo 
o mundo tem de entender, porque não há mesmo o que ser feito. Mas, 
quando a operação no Santos Dumont está por instrumento, quando 
se consegue pousar com o auxílio de instrumento, uma das duas pistas 
do Galeão é automaticamente fechada, porque, caso uma aeronave que 
venha pousar numa dessas pistas tenha que arremeter, descontinuar a 
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aproximação, ela poderá interferir na aeronave que está aproximando-se 
do Santos Dumont. Ou seja, o controle de tráfego aéreo, por legislação, 
causa o fechamento de uma pista quando o aeroporto vizinho está em 
condições marginais de operação visual. É uma coisa que deve ser vista.

Um ponto crucial é o efetivo de controladores de tráfego aéreo, que, 
do nosso ponto de vista, está baixo. É preciso aumentar o número de 
controladores de tráfego aéreo. Veem-se hoje controladores de tráfego 
aéreo controlando duas frequências, o que, para efeitos de segurança de 
voo, é um risco tremendo. Para quem não entende o que isso significa, 
um controlador controlando duas frequências é a mesma coisa que eu 
estar aqui com um telefone falando com o Coronel Jenkins e com outro 
telefone falando com o deputado Goergen, e ambos falando ao mesmo 
tempo comigo; uma hora eu vou confundir os assuntos. Isso é perigoso.

Por que isso acontece, duas frequências? Chama-se o Centro de Bra-
sília para informar uma posição, e o Centro diz estar vendo no radar. 
Outra aeronave próxima de outra repetidora fala com esse mesmo con-
trolador, só que uma pode ser tráfego essencial para a outra, essa aero-
nave pode estar voando em rota que convirja com a minha, o que não 
poderia acontecer. Não se vê acontecer em lugar nenhum do mundo um 
controlador controlar duas frequências ao mesmo tempo e uma aero-
nave, falando com o mesmo controlador, não escutar a outra. Mas isso 
acontece hoje no controle de tráfego aéreo brasileiro.

Isso sem falar nas distâncias. Numa região do Amazonas até pró-
ximo à lateral de Goiânia, uma região de meia hora, quase 40 minutos 
de voo, fala-se com um único controlador. Então, um controlador hoje 
controla uma área muito grande, com muitos aviões. E o que aconteceu 
naquele gargalo foi porque havia uma quantidade máxima de aeronaves 
permitida por região. Houve uma reformulação, mas, naquela época, os 
controladores seguiram à risca a norma de não aceitar mais aeronaves, 
e tudo parou. Entravam cinco, 10, 15 – não sei quantos podem ser – 
aviões na área daquele controlador, e ele não aceitava mais nenhum. As 
aeronaves eram impedidas de decolar, tinham de ficar fazendo órbita, 
esperar no meio do voo, porque o controlador não aceitava mais aerona-
ves naquele espaço aéreo dele. Ou seja, há poucos controladores para o 
número de aeronaves sobrevoando o Brasil.

Além disso, hoje, a nós, pilotos, o que mais causa preocupação é a 
nossa regulamentação, a regulamentação do aeronauta. A Lei nº 7.183, 
de 1984, que versa sobre a nossa profissão, foi elaborada numa época já 
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distante do tipo de operação atual. Eu refiro-me aos horários de traba-
lho, ao tempo de descanso, ao local de descanso e ao tipo de operação, 
entre outros. A maioria dos usuários acha que os pilotos e comissários 
chegam a hotéis cinco estrelas, deitam e dormem. Lindo! Isso já aconte-
ceu uma época; hoje, não mais. Nós temos na legislação inglesa a con-
dição mínima que um hotel tem de apresentar para descanso de tripu-
lante. Por quê? Nós temos hoje uma jornada de 12 horas, de 11 horas e 
pouco, podendo voar efetivamente 9 horas e meia. Se começamos a voar 
às 6 horas da tarde, vamos parar às 6 horas da manhã. Muitas vezes – 
cito o exemplo do aeroporto de Belo Horizonte, Confins – o hotel fica na 
cidade, portanto a 1 hora de distância, com trânsito. Ou seja, pousamos 
às 6 horas da manhã, às 6h30 saímos do aeroporto, chegamos ao hotel 
às 7h30, e então vamos descansar. Um período de 12 horas é o mínimo 
de descanso hoje.

A legislação inglesa estabelece a condição mínima que um hotel deve 
oferecer para um tripulante descansar: controle absoluto de luminosi-
dade, temperatura e ruído. Nós fechamos a cortina do hotel, há aquela 
fresta na janela, sabemos que de dia não conseguimos dormir como dor-
mimos de noite, em função da produção hormonal do próprio organis-
mo. Há ruído. Hoje, nos hotéis, mesmo com a porta do quarto fechada, 
ouvimos o barulho da camareira. O que ela está fazendo às 8 horas da 
manhã? Passando aspirador de pó nos corredores do hotel. E quanto à 
temperatura, ligamos o ar-condicionado, ouvimos aquele barulho ca-
racterístico. Ou seja, os tripulantes não conseguem descansar a conten-
to. Esse é o local de descanso dos tripulantes hoje. Temos enfrentado 
problemas em alguns hotéis do Brasil. Essas características vêm sendo 
degradadas ao longo deste período, causando um desgaste exagerado 
nos aeronautas e, por consequência, afetando os usuários. Como disse 
Sandra, o final é o usuário.

(Segue-se exibição de imagens.) 
De acordo com o gráfico do Cenipa, se fizermos uma análise de ten-

dência, esses aqui são os acidentes ocorridos de 2003 até 30 de abril de 
2013. Até o dia 30 de abril de 2013 nós tivemos 58 acidentes. Fazendo 
uma projeção para o final do ano, nós vamos ter 174 acidentes. Vamos 
ter então um gráfico de tendência ascendente. Esses dados foram divul-
gados agora pelo Cenipa, o Centro Nacional de Investigação e Prevenção 
de Acidentes Aeronáuticos.
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Nós temos de atentar para o que está acontecendo no Brasil hoje, 
porque o país, de acordo com a Icao, cumpre 86% de suas recomenda-
ções. A Icao é um órgão normativo. Ela não determina, ela dá as normas, 
que o país segue. O Brasil é signatário da Icao. Se a gente vê um gráfico 
desses num país que segue 86% das recomendações, há algum problema. 
A gente sabe que a maioria desses acidentes acontece na aviação geral. A 
gente vê pouco acidente de aviação. Os últimos que a gente teve de gran-
des proporções, infelizmente no mesmo ano, foram da Gol e da TAM. E 
essa aviação é a base para a aviação comercial. Hoje, nós, da aviação co-
mercial, recebemos os pilotos que vêm de aviação geral, do táxi aéreo, da 
aviação executiva ou mesmo das escolas de formação; então, nós temos 
de descobrir de onde está vindo o problema.

Nessa cadeia que acontece aí, muitos desses acidentes vêm da aviação 
geral. Essa aviação geral forma os pilotos para a aviação comercial. Esses 
acidentes tendem a se mover por tendência, ao que nos parece, de se mo-
ver de categoria, de tipo de aviação. A comunidade mundial, envolvida 
nesse sistema hoje, após vários acidentes aeronáuticos, converge para a 
melhora na condição de trabalho e formação do aeronauta. É nesse in-
tuito que temos atualmente em tramitação nesta Casa o Projeto de Lei 
nº 4.824, de 2012, do nobre deputado Jerônimo Goergen, presidente da 
Mesa, que já conta com mais de 10 mil assinaturas, com apoio tanto dos 
aeronautas, quanto da sociedade.

O que eu trago aos senhores hoje aqui deixa de ser uma reivindicação 
classista. Não falo em nome da classe, mas gostaria de lembrar que a 
segurança do usuário passa obrigatoriamente pela condição de trabalho 
do aeronauta.

Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado a todos.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Plínio Valério) – Agradeço ao co-

mandante Amauri Montandon Capuzzo, da Associação Brasileira de 
Pilotos da Aviação Civil.

Sem querer fazer piada, até porque não cabe, eu sou do Amazonas, 
viajo duas vezes daqui para Manaus e faço campanha no interior do es-
tado em aviãozinho. É para pensar em largar a política, não é?

O SR. AMAURI MONTANDON CAPUZZO – Ou melhorar o 
sistema.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Plínio Valério) – Sim, é o que a gen-
te vai fazer aqui. É disso que a gente está em busca na Subcomissão de 
Aviação Civil, de melhorar o sistema.

Tem a palavra o Sr. Amaury Martins de Oliva, diretor do Departa-
mento de Proteção e Defesa do Consumidor e secretário substituto da 
Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, que dis-
porá de 10 minutos.

O SR. AMAURY MARTINS DE OLIVA – Boa noite a todas e a todos. 
Inicialmente eu queria cumprimentar o nobre deputado Plínio Valério, 
na pessoa de quem cumprimento os meus colegas de Mesa e todos os 
guerreiros que sobreviveram até agora, os presentes, porque foi um dia 
longo de apresentações.

Eu queria também agradecer o convite feito à Secretaria Nacional do 
Consumidor do Ministério da Justiça, destacar a importância do tema 
e parabenizar a Câmara dos Deputados por promover este debate im-
portante, tanto para os consumidores quanto para o desenvolvimento 
social e econômico do Brasil.

Vou ser breve nas minhas palavras. Acho que se discutiu bastante 
aqui. Foram diversas as opiniões. O Brasil, como todos acompanharam, 
mudou muito ao longo desses anos, e também mudou a sociedade de 
consumo. Vivemos um aumento significativo de renda. O mercado de 
consumo expandiu-se enormemente. Estima-se que aproximadamente 
40 milhões de brasileiros saíram da condição de não consumidores para 
entrar no mercado de consumo. Aumentou a renda, e todo consumidor 
quer produtos e serviços. E aqui todos os consumidores querem voar, 
não seria diferente.

Acho que o mercado aéreo também mudou muito ao longo dos úl-
timos anos. Era um serviço de luxo há 10 ou 15 anos, a gente se lembra 
disso. Muito pouca gente voava. Hoje se tornou um transporte de massa. 
Acho que é isso que queremos.

O Brasil é bastante extenso. Há sempre um desafio no transporte 
terrestre e no transporte ferroviário, e o transporte aéreo supre bastante 
a necessidade dos consumidores. Ao mesmo tempo em que nesse mer-
cado aumenta o número dos consumidores, também aumenta a comple-
xidade dos produtos e serviços. Danielle bem comentou aqui, por exem-
plo, os tipos de tarifas. No passado, a gente tinha um tipo de tarifa; hoje, 
na internet, há a tarifa flex, top, básica, prêmio, promocional, enfim, isso 
só falando de tarifas. 
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Os serviços também hoje são muito mais complexos. Inevitavel-
mente, essa complexidade toda muitas vezes se traduz em problemas 
de massa, conflitos de consumo de massa, típicos também da sociedade 
de consumo e do aumento do próprio mercado de consumo. Então, se 
o Brasil mudou, a Defesa do Consumidor também mudou muito nesses 
últimos anos. A gente tinha um olhar muito focado no atendimento ao 
consumidor. É claro que esse atendimento sempre continuará existin-
do, o atendimento ao cidadão, mas a gente observa cada vez mais nesse 
mercado de massa e de conflitos de massa que chegará o momento em 
que a gente não terá mais um Procon em cada bairro, em cada cidade, 
ou o Ministério Público, ou o atendimento, por exemplo, do órgão regu-
lador. A gente chegou a um momento em que é possível atender a todos 
esses consumidores. Então, agora é o momento de uma ação do sistema 
de defesa do consumidor mais estratégica, mais articulada, com foco 
principalmente na origem dos problemas e não apenas no problema em 
si, porque senão a gente corre o risco de ficar enxugando gelo, e a ideia é 
evitar que se forme o gelo.

Também temos trabalhado na defesa do consumidor não apenas sob 
a perspectiva de um direito constitucional, de um direito fundamental, 
mas da defesa do consumidor como instrumento de desenvolvimento 
para o país. Hoje estamos naquele momento em que o Brasil escolhe que 
tipo de país quer ser. Estamos enriquecendo como país, mas é o momen-
to de escolher se queremos ser desenvolvidos também. Não basta ser-
mos um país rico, é importante também sermos um país desenvolvido. E 
a defesa do consumidor não passa mais a ser olhada como um custo para 
o mercado, para as empresas, mas, pelo contrário, como instrumento de 
desenvolvimento.

A Defesa do Consumidor quer atingir basicamente três pontos: um 
atendimento de qualidade, um serviço de qualidade e, é claro, a trans-
parência do mercado, a boa-fé do mercado. Esses três grandes objetivos 
da Defesa do Consumidor também são objetivos para o próprio desen-
volvimento do país. A gente viaja e acaba visitando países de economia 
madura. A Defesa do Consumidor, por exemplo, no Japão, na Alemanha 
e no Canadá nunca foi barreira para o desenvolvimento desses países; 
pelo contrário, a gente tem sempre a satisfação de visitar esses países, de 
ver como é feito o atendimento, como se protege o consumidor. Vivemos 
também uma nova fase da defesa do consumidor. 
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Eu trouxe hoje para a nossa discussão alguns dados do Sistema Na-
cional de Defesa do Consumidor. É claro que, infelizmente, a gente não 
recebe nos Procons elogios de empresas; a gente acaba tratando de de-
mandas, de reclamações. 

Hoje nós temos no Ministério da Justiça o Sistema Nacional de Infor-
mações de Defesa do Consumidor (Sindec). Ele integra hoje 25 Procons 
estaduais, em mais de 290 cidades em todo o país. Então, o consumidor 
é atendido pelos Procons, que, integrados ao Sindec, encaminham esses 
atendimentos ao banco de dados nacional. São esses dados que orientam 
as políticas tanto da Secretaria quanto de diversos órgãos parceiros nos-
sos. A gente chama isso, na verdade, de a fala do consumidor, porque é 
o diagnóstico que o consumidor leva dos seus conflitos no mercado de 
consumo para as autoridades. A média é de 170 mil atendimentos por 
mês no país, e a gente tem hoje uma base de dados com mais de 8 mi-
lhões de registros, 8 milhões de demandas de consumidores. Apenas no 
ano passado foram atendidos mais de 2 milhões de consumidores nesses 
Procons integrados.

Especificamente em relação à aviação civil, nós fizemos um levanta-
mento dos dois últimos anos, 2011 e 2012, e, comparando, vimos que 
houve um crescimento de 25,4% nas reclamações dos consumidores. 
Eu não tenho aqui exatamente o dado de crescimento do mercado de 
aviação, crescimento do número de passageiros, mas um crescimento 
de demandas de 25% é bastante alto para nós da Defesa do Consumidor, 
aumento comparado com o ano anterior. Se formos separar esses dois 
anos e nos concentrar nos principais problemas da aviação civil, sob a 
perspectiva dos consumidores, verificaremos que mais de 50% (50,2%) 
das demandas se referem aos contratos do transporte aéreo, e há aqui di-
versas perspectivas do contrato, e aproximadamente 8% (7,9%) referem-
-se a problemas do SAC, do Serviço de Atendimento ao Consumidor das 
empresas aéreas. Essa reclamação nos preocupa muito, porque se trata 
daquele consumidor que vai ao Procon para reclamar não do serviço ou 
de valor indevido, mas do Serviço de Atendimento ao Consumidor, do 
SAC, que demorou, não resolveu ou foi ineficiente. Em seguida vêm o 
serviço não fornecido ou não concluído (6,7% das reclamações) e a de-
sistência do serviço, ou não atendimento ao direito de arrependimento 
previsto no Código de Defesa do Consumidor, com 6,2% das reclama-
ções dos consumidores.
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Se fizermos um corte – até estávamos conversando ontem com a 
Anac –, se separarmos os problemas dos consumidores, um deles se des-
taca, um problema importante: o de informação, a própria transparên-
cia na informação dos contratos, dos cancelamentos, dos tipos de tarifa. 
Acho que é um problema de serviços acessórios que muitas vezes vêm 
com a passagem aérea. Contrata-se a passagem e, sem querer, acaba-se 
contratando um serviço médico, um seguro que muitas vezes vem de 
um jeito que causa confusão, leva o consumidor a erro.

Há também o problema de atendimento, e aí de atendimento ao con-
sumidor, inclusive no SAC, e também o problema do próprio direito de 
arrependimento, do exercício desse direito. São três focos de problemas 
que nós observamos. 

A gente tem uma relação bastante próxima com o órgão regulador. 
Eu queria fazer um registro: a Anac é sempre permeável, receptiva às 
nossas sugestões. Temos desenvolvido uma parceria muito boa. A cada 
momento que se discute uma regulação, o órgão nos procura, procura a 
Defesa do Consumidor para discutir previamente. Isso é muito positivo: 
antes de entrar em consulta pública, ouvir os órgãos de defesa do con-
sumidor para entender também quais são os problemas. Num processo 
regulatório sempre há um trade off; e o consumidor sempre ganha em 
alguma medida e perde em outra. Isso é próprio da regulação, mas é 
importante ficar bem claro para o consumidor onde ele ganha e onde 
ele perde nesse processo.

Essas informações do Sindec são trabalhadas com todos os parceiros, 
órgãos reguladores, Tribunal de Contas, as diversas autoridades de defesa 
do consumidor. Recentemente levamos essas demandas dos consumido-
res à Presidência da República. Elas foram um componente fundamental 
para a elaboração do Plano Nacional de Consumo e Cidadania (Plandec), 
lançado pela presidenta da República no último dia 15 de março em co-
memoração ao Dia Mundial do Consumidor. A presidenta considerou 
muito importante a agenda de defesa de consumidor não apenas como 
uma agenda dos órgãos de defesa do consumidor. O tema da defesa do 
consumidor passa por todas as áreas – por órgão regulador, pelo mer-
cado, pelo Congresso Nacional, enfim, por autoridades. É um tema que 
envolve todos os órgãos do Estado, consumidores e mercado. A presiden-
ta deu ao tema bastante propriedade. Transformou o tema de defesa do 
consumidor numa política de Estado, do governo brasileiro. Então, agora, 
essa política também é uma prioridade não só do Ministério da Justiça, 



147

mas de todos os órgãos do governo federal. Prevê-se uma atuação articu-
lada entre esses diversos órgãos para proteção do consumidor.

O Plano criou a Câmara Nacional das Relações de Consumo, com 
o Conselho de Ministros e o Observatório Nacional das Relações de 
Consumo. O Observatório tem três objetivos bastante importantes. O 
primeiro é prevenção e redução de conflitos. Quer dizer, a ideia é tra-
balhar na causa e na solução dos problemas. Outro ponto importante 
é o aperfeiçoamento regulatório do sistema sancionatório dos órgãos 
de defesa do consumidor e das agências. Muitas vezes aplicamos mul-
tas – o Estado sempre vai aplicar multas –, mas isso não é suficiente 
para regular o mercado, não basta, e muitas vezes se recorre à Justiça. 
Talvez não seja apenas essa sanção importante; diversas outras podem 
ser trabalhadas com os setores. E outro eixo é o fortalecimento do sis-
tema de defesa do consumidor.

O Plano também previu a criação de três comitês técnicos, dois di-
recionados ao nosso tema de hoje. O primeiro é o Comitê de Consumo 
e Regulação. A ideia aqui é discutir questões regulatórias, o impacto 
regulatório, o sistema de sanções das agências e dos órgãos de defesa 
do consumidor, com a participação da Anac e diversas outras agências 
reguladoras, também da Secretaria de Aviação Civil. Outro Comitê Téc-
nico é voltado ao consumo e ao turismo, em razão dos grandes eventos 
que sediaremos. A gente teve uma experiência um pouco complicada na 
época da Rio+20 em relação também a atendimento aos consumidores: 
hotéis que aumentaram preços, serviços um pouco despreparados. A 
ideia desse Comitê é reunir os órgãos envolvidos na proteção do turis-
ta, quais sejam: órgãos de defesa do consumidor, Infraero, transportes, 
agências, Anac, e SAC, todos voltados para proteger e prevenir conflitos 
de consumo e trabalhar para um alto standard de atendimento ao con-
sumidor turista. 

Ao mesmo tempo também temos trabalhado com os estados para 
que também se criem ali essas câmaras estaduais. Recentemente estive 
no estado do Ceará, que já organizou também uma câmara técnica vol-
tada para o consumo e turismo, para os grandes eventos.

Acho que essas são, de uma forma muito resumida, as frentes em 
que temos trabalhado. Estou à disposição para os questionamentos dos 
senhores. Obrigado pela oportunidade e pela atenção.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Plínio Valério) – Agradeço ao Sr. 
Amaury Martins de Oliva, diretor do Departamento de Proteção e De-
fesa do Consumidor.

Tem a palavra o último palestrante, Sr. Ronaldo Jenkins, diretor de se-
gurança e operações de voo da Associação Brasileira das Empresas Aéreas.

O SR. RONALDO JENKINS – Em primeiro lugar, boa noite a todos. 
Sr. Deputado Plínio, estou muito grato pela possibilidade de participar 
desta audiência. Danielle, é um prazer revê-la. Senhores componentes 
da Mesa, é uma satisfação estar aqui.

Antes de começar a falar sobre qualquer coisa, quero dizer, primei-
ro, que ontem a Abear estava presente na reunião a que o Sr. Amaury 
se referiu para discutir e procurar construir uma solução conjunta. Eu 
acho que em todas essas circunstâncias a gente tem de ouvir o operador 
também, ver quais são os problemas para operacionalizar determinadas 
situações. Eu acho que é justo que as pessoas também participem dessas 
decisões. Então, a intenção de participar dessa reunião foi construir-
mos soluções conjuntas no sentido de atender ao usuário do transporte 
aéreo. Segundo, quanto ao aspecto da regulamentação, nós tivemos a 
oportunidade de estar aqui na Subcomissão de Aviação Civil para dis-
cutir esse assunto em conjunto, e, inclusive, quero dizer o seguinte: nós 
precisamos melhorar a nossa regulamentação, mas isso tem de ser visto 
com muito critério. Existem hoje ferramentas tecnológicas e outras que 
estão sendo utilizadas, como o Programa de Gerenciamento de Risco 
de Fadiga, exatamente as coisas que vão poder ser utilizadas no sentido 
de melhorar o problema da regulamentação. Em tudo isso nós estamos 
abertos à discussão. Fizemos aqui na Subcomissão de Aviação Civil essa 
declaração, para que sentemos em conjunto e busquemos uma solução, 
que é o mais importante de tudo isso.

Eu gostaria, já que não acharam aqui a minha apresentação – mas não 
tem problema, não –, de prosseguir mesmo assim. A gente tem de falar 
aqui sobre segurança, e esse é um termo muito amplo. Todas as vezes que 
a gente fala em segurança, a gente está falando em qual segurança? Segu-
rança contra interferência ilícita, como disse Pedro? Segurança operacio-
nal? Segurança de voo? A que tipo de segurança nós estamos referindo? 

Hoje nós viemos aqui falar sobre segurança operacional e seguran-
ça de voo, os dois temas principais. Eu tinha uma série de tabelas para 
apresentar aos senhores, mas infelizmente não estão localizando minha 
apresentação. De qualquer maneira a gente vai falar sobre isso. 
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Nesse sistema de segurança operacional, a gente tem de identificar 
perigos e riscos. Isso é feito por um sistema que hoje é obrigatório para 
toda empresa aérea: o Sistema de Gerenciamento da Segurança Ope-
racional. Então, toda empresa tem um sistema dessa natureza para a 
identificação de riscos, para, logicamente, mitigá-los, a fim de melhorar 
a operação. Nesse esquema, nós temos mensalmente uma reunião na 
Associação, à qual vai a nossa querida Agência Nacional de Aviação Ci-
vil, a Infraero, o Decea, o Cenipa, Centro de Investigação e Prevenção de 
Acidentes Aeronáuticos, o Sindicato Nacional dos Aeronautas e a Asso-
ciação de Pilotos, reunimo-nos mensalmente para discutir aspectos de 
segurança de voo, no sentido de aprimorar esse sistema. Então, como 
eu disse, o diálogo está aberto, e sempre esteve, no sentido de a gente 
aprimorar procedimentos, que é o que a gente pode fazer.

Para que a gente possa desenvolver um sistema de segurança opera-
cional, a gente tem de buscar informação, e a informação vem de diver-
sas maneiras. Uma delas é exatamente aquela que advém dos próprios 
funcionários, dos próprios pilotos, do pessoal que trabalha na manuten-
ção e assim por diante, por meio do que a gente chama de relatório de 
perigo. Outro dia saiu no jornal que nós tínhamos aqui no Brasil 3 mil 
relatórios de perigo. Isso é um absurdo! Nos Estados Unidos, são 20 mil 
relatórios de perigo. O relatório de perigo é exatamente a participação 
do funcionário no sistema de prevenção de acidentes. Na hora em que 
ele identifica alguma coisa que acha que é um perigo, que é um risco, 
ele reporta para que se possa, com essa informação, trabalhar melhor o 
sistema e seus processos.

Hoje, por exemplo, toda empresa – eu estou falando aqui de empre-
sas de transporte aéreo regular – é obrigada a ter um programa de aqui-
sição e análise de dados de voo. Então, quando chega um avião, eu sei 
exatamente o que aconteceu com aquele avião, quais foram os voos que 
ele fez, se ele excedeu algum tipo de velocidade, se ele causou algum tipo 
de violação, e assim por diante, no sentido de aprimorar procedimentos. 
É um sistema não punitivo, é um sistema para aprimorar procedimen-
tos. Os senhores viram, quando do acidente da Air France, que antes de 
o avião cair já se sabia em Toulouse o que estava acontecendo no avião. 
Esse sistema hoje em dia nós estamos utilizando também. Nós temos os 
relatos do livro de bordo do piloto, do comandante, que reporta todos 
os seus problemas. Nós temos todos esses sistemas para adquirir in-
formação, no sentido de aprimorar esse sistema. O sistema que a gente 
tem é obrigatório e fiscalizado pela Agência, e nós trabalhamos inclusive 
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com informações advindas do Cenipa, porque uma das ferramentas da 
prevenção é exatamente a investigação de acidentes e incidentes. Quer 
dizer, é uma maneira de se aprimorar o sistema, porque o pior dos aci-
dentes é aquele com que ninguém aprendeu nada. Então, a gente tem de 
aprender com os erros que foram cometidos, exatamente no sentido de 
não repeti-los.

Eu vou ter de ler, infelizmente. Eu queria mostrar aos senhores. As 
empresas aéreas afiliadas à associação são quatro. Quer dizer, uma ainda 
é a TRIP/Azul, mas estão fundindo-se. Têm 450 aeronaves. Nós faze-
mos hoje 5.500 operações diárias de pouso e decolagem. São 2 milhões 
e 7 mil operações anuais. Transportamos 257 mil passageiros por dia, 
logicamente, chegando a um valor de mais de 93 milhões de passagei-
ros só nessas quatro empresas. Logicamente, nós temos o número de 98 
milhões, mas só nessas quatro empresas são 93 milhões de passageiros. 
E nos últimos quatro anos, desde 2008 para cá, nós não temos um aci-
dente, zero. 

Isso foi conseguido quando o mundo tem níveis muito diferentes do 
nosso. Por exemplo, na própria Europa temos aqui: 0,15 acidente por 
milhão de decolagens; no Brasil, zero. Nós temos para os Estados Uni-
dos 0,10 acidente por milhão de decolagens. Nós temos zero aqui no 
Brasil. Isso não quer dizer que nós sejamos melhores ou piores do que 
eles; o que eu estou dizendo é que nós temos um nível internacional nas 
empresas de transporte aéreo regular. Estou falando de acidentes com 
aeronaves a jato, de perda total, isso com base tanto no gráfico que está 
aqui, similar a esse do Cenipa, quanto no outro, um gráfico da IATA, 
que publica esse gráfico todos os anos.

Nós estamos dentro do padrão internacional, e todas as nossas em-
presas passaram pelo sistema de auditagem da IATA, que é um sis-
tema de controle de qualidade. Todas as nossas empresas têm o Pro-
tocolo IOSA completo. Algumas empresas já estão renovando o seu 
Protocolo IOSA, que é exatamente um sistema de auditoria, em que 
eles fazem um escrutínio total na empresa; verificam manutenção, ins-
trução, normas, procedimentos, instrução de simulador, voos, tudo isso 
é verificado. E todas as nossas empresas hoje – só temos uma que está 
em processo final do Protocolo IOSA; as outras já passaram – estão 
credenciadas nesse nível de controle de qualidade das suas operações. 

Eu tinha outro gráfico para exibir aos senhores, mas infelizmente não 
vou poder apresentá-lo. Ele mostra exatamente o declínio dos acidentes 
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das aeronaves de grande porte, o transporte aéreo comercial no Brasil e 
no mundo, para os senhores terem uma ideia de comparação. Eu tenho 
certeza absoluta de que nós temos condições, e estamos gerenciando 
todo o nosso sistema de segurança dentro de padrões internacionais de 
controle de qualidade. Com certeza esse é um padrão que é reconhecido 
em toda a área profissional de segurança e de transporte aéreo.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Plínio Valério) – Agradeço ao Sr. Ro-

naldo, diretor de segurança e operações de voo da Associação Brasileira 
de Empresas Aéreas. 

Antes de encerrar, eu queria pedir a paciência de todos, por três mi-
nutos, pois eu acho justo ouvirmos o Sr. Dadino de Oliveira Filho, que 
é superintendente executivo da Confederação Nacional dos Usuários 
de Transportes Coletivos, Rodoviários, Ferroviários, Metroviários, Hi-
droviários e Aéreos. Ele está aqui assistindo-nos desde 8h30 e quer dar 
uma palavrinha. 

Eu só peço sua compreensão, Dadino, quanto ao tempo de três minu-
tos, para a gente poder encerrar.

O SR. DADINO DE OLIVEIRA FILHO – Primeiramente, muito 
obrigado pela oportunidade, deputado. 

Senhores, nós gostaríamos de deixar registrado que a nossa 
confederação enviou um ofício à Comissão para que nós também pu-
déssemos estar aqui hoje, representando os usuários de transporte, e la-
mentavelmente não fomos convidados, mas estamos aqui desde as 8h30, 
e vamos apenas deixar aqui alguns lembretes e alguns questionamentos.

Na realidade, nós gostaríamos de ter participado da discussão refe-
rente às tarifas praticadas hoje. O usuário tem uma visão diferencia-
da da do técnico. Ele tem outra visão. Então, gostaríamos também de 
deixar registrado, deputado, que deveriam ter feito com que as empre-
sas estivessem aqui neste momento, e os usuários tivessem sido os pri-
meiros a falar. Os usuários e os representantes dos consumidores não 
podem falar por último, para uma plateia de dez pessoas. Aqui não há 
mais nenhum representante das empresas aéreas. Eu queria que ficasse 
registrado nos anais que a gente gostaria que, numa próxima oportuni-
dade, tivéssemos aqui a representação dos usuários e que a agenda fosse 
feita para que os representantes das empresas aéreas ou das empresas de 
transporte ficassem aqui até o final.
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Nós gostaríamos também de deixar um questionamento para o pre-
sidente da Infraero e para a Inframérica, mas não será mais possível. 
Nós gostaríamos de ter falado sobre acessibilidade nos aeroportos brasi-
leiros. Há pouco tempo tivemos aqui uma discussão sobre acessibilidade 
em um dos plenários, onde havia diversas pessoas com deficiência, in-
clusive deputados, e a coisa não fechou, por enquanto ainda não fechou. 
Estamos aguardando um pronunciamento da Anac sobre esse assunto.

Gostaríamos também de deixar registrado que fazemos parte do 
Conselho Consultivo da Anac. Eu sou membro do Conselho, eleito por 
dois anos. Então, dessa forma, queríamos também deixar registrado 
outro questionamento para a Infraero, para a Inframérica e para as de-
mais representações. 

Hoje, nos aeroportos, é possível ao cidadão comum, aquele que com-
pra uma passagem em 10 parcelas, ou uma passagem mais barata, com-
prada na madrugada pelo computador, viajar de avião, mas ele não con-
segue fazer um lanche ou almoçar no restaurante de um aeroporto. Por 
que isso? Porque os preços são abusivos. Aí as pessoas têm de, ao viajar, 
levar seu lanchezinho debaixo do braço. Tudo bem para aqueles que po-
dem pagar, como eu já ouvi diversas pessoas dizerem: “Viaja de avião 
quem pode, compra quem pode”. Então, quer dizer que tem de haver 
essas divisões entre os brasileiros? Por que não há nos aeroportos uma 
lanchonete, um restaurante que possa atender, digamos, o popular? 

Há vários assuntos que nós gostaríamos de ter colocado em pauta, mas 
não foi possível; então, deixo aqui o registro, deputado. Muitíssimo obri-
gado pela oportunidade. Esperamos que numa próxima discussão possa-
mos estar presentes como convidados. Muitíssimo obrigado aos senhores. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Plínio Valério) – Podem ter certeza, 
Dadino e expositores que aqui estão, de que tudo está sendo gravado, e 
nós vamos fazer uso do que foi dito da melhor forma possível, dentro da 
competência de cada um, e tirar proveito do que aqui foi discutido. 

O senhor quer falar? Nós vamos diminuir o tempo para dois minu-
tos, está bem? Há gente aqui que tem de viajar. Ronaldo vai ter de sair, 
senão ele perde o voo. 

O SR. PEDRO AZAMBUJA – Serei muito rápido. Primeiro, quero 
esclarecer para Dadino, nosso companheiro aqui dos consumidores, que 
Jenkins está aqui representando as empresas aéreas, ouviu, companhei-
ro Dadino? Jenkins está representando as empresas aéreas e eu estou re-
presentando aqui os aeroportos. Aguentamos até o final, não é, Jenkins?
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Deputado, tenho uma proposta de ordem prática. Eu sei que nas duas 
comissões existem subcomissões que estão tratando do assunto. No ge-
ral, aqui, o dia inteiro, eu alertei, nas minhas intervenções, sobre a ques-
tão do marco regulatório. O CBA está sendo discutido aqui na Casa. A 
minha sugestão de ordem prática, minha proposta, para ficar registrada, 
é de que se realizem algumas reuniões a mais nas comissões, utilizando 
a estrutura das comissões. Eu tenho certeza de que pelo menos estes ab-
negados que ficaram até o final aqui, desde as 9 horas da manhã, estarão 
à disposição das comissões para tratar desse assunto.

Esta é uma proposta de ordem prática. Eu não quero estender-me 
com relação a isso. Dadino, os aeroportos e as empresas aéreas estão 
aqui. Nós não sumimos, não.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Plínio Valério) – O.k. É pretensão 
nossa, em vez de fazer audiências públicas cansativas, conversar com 
cada um dos senhores, tirando proveito do conhecimento que detêm. 

Quero dizer que palestras, congressos, isso tudo é bom na abertura, 
porque a imprensa está presente, todo o mundo. Aqui, hoje de manhã, esta-
va lotado. Encerramento é sempre assim, e cabe-nos fazer o que é possível. 

Como último ato deste seminário, tenho aqui um questionamento de 
Remo Cesar Pinto Pereira para Montandon. Remo é piloto de linha aé-
rea, atuante na aviação executiva. Ele pergunta se o palestrante acredita 
que o governo federal tem autorizado a contratação de servidores públi-
cos fiscais da Anac para acompanhar o enorme crescimento da aviação 
executiva, do número de voos e de novos aeroportos, e se o palestrante 
acredita que a falta de pessoal para fiscalizar afeta a segurança de voo. É 
a pergunta de Remo Cesar Pinto. 

O SR. AMAURI MONTANDON CAPUZZO – Boa tarde, coman-
dante Remo, meu colega de turma numa empresa que já não existe mais. 
Olhe, eu não tenho essa informação sobre se o governo tem contratado 
ou não efetivo para esse tipo de fiscalização. Essa é uma informação que 
infelizmente eu não tenho neste momento para lhe dar. Posso procurar 
e repassar. Mas eu acredito que deva haver uma contratação por parte 
do governo do efetivo de checadores da Anac, vistoriadores da Anac, 
controladores de tráfego aéreo, todo esse pessoal envolvido, para que 
aumente a segurança de voo. Disso eu não tenho a menor dúvida. 

O comandante Jenkins está aqui ao meu lado. Tratamos de seguran-
ça de voo – eu há quase 20 anos e ele há bem mais tempo que eu. Tudo 
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que se puder usar, tudo de que se puder lançar mão para a segurança do 
voo é eficiente, e o resultado é o usuário, sempre. 

Eu não sei se o governo está contratando – mas eu gostaria que esti-
vesse – checadores da Anac, vistoriadores de aeroportos, vistoriadores 
da aviação geral, para ver se está tudo em ordem, as documentações das 
aeronaves, se os pilotos estão com exames médicos em dia, checadores 
para fazer os checks dos pilotos. É claro que eu gostaria que o governo 
estivesse contratando principalmente controladores de tráfego aéreo, 
para aumentar ainda mais a segurança de voo. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Plínio Valério) – O.k. Finalmente, 
eu indago se os expositores querem fazer alguma consideração final ou 
trazer algum esclarecimento. Parece-me que Danielle quer. 

A SRA. DANIELLE CREMA – Obrigada, deputado. Bom, a ideia não 
é tomar mais o tempo dos senhores, mas penso que alguns esclareci-
mentos ainda são oportunos. Eu vou começar por esse último questio-
namento acerca do quadro de pessoal da Agência. 

Eu antecipo que, como já é de conhecimento público, recentemente a 
Agência iniciou um concurso para a contratação de 170 servidores, e já 
existe uma solicitação ao Ministério do Planejamento de que haja a con-
tratação de mais de 50% de aprovados nesse novo concurso, bem como 
nós já encaminhamos uma solicitação de ampliação do quadro, com 
uma nova leva de concursos, para aproximadamente 170 servidores.

A Agência vem tentando compor o seu quadro a fim de que possa 
executar adequadamente as suas atribuições, entre elas os conceitos de 
vigilância continuada e de fiscalização, na linha dessas iniciativas que 
têm sido adotadas recentemente, isto é, ações de fiscalização voltadas 
especificamente para a aviação geral, algo que era bastante reivindicado 
pelo setor. E nós percebemos, sim, que precisa ser desenvolvido e imple-
mentado esse tipo de rotina de atuação. 

Em relação a Dadino, eu tenho um diálogo muito bom com o presi-
dente da Conut, Felinto, que conheço desde outra época. A Conut não 
trata só de transporte aéreo. Ela cuida dos direitos dos passageiros de 
transporte como um todo. Eu tinha um diálogo muito bom desde a épo-
ca da ANTT, e isso permaneceu por ocasião da construção da Política 
Nacional de Aviação Civil, da qual os senhores participaram. Eu não sei 
se Dadino estava lá à época, mas eu estava, e conduzi as discussões sobre 
as relações de consumo, sobre a formulação da política, e tivemos ampla 
colaboração de Felinto. 
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Em relação à fala de Amauri quanto ao Plandec, eu fico muito feliz 
por perceber a modificação na postura dos nossos órgãos de realização 
de direito do consumidor, dos órgãos que apoiam e que atuam no nos-
so sistema nacional de defesa do consumidor, porque, primeiro, como 
ele comentou, temos um alinhamento em termos do que nós entende-
mos que é a realização do direito do consumidor. Temos procurado nas 
nossas rotinas, sempre, mantidas as diversas perspectivas, realizar da 
melhor forma possível esse direito, e vejo a evolução dessa instituição. 
Eu dialogo com Amauri desde a época do Departamento de Proteção e 
Defesa do Consumidor, hoje alçado ao nível de Secretaria de Estado, e 
é importante observar a maturidade da discussão sobre as relações de 
consumo no país, mudando inclusive a partir de uma perspectiva do 
seu titular, tentando fazer considerações e realizações do ponto de vista 
mais estratégico, materializado hoje nesse Plandec.

Assim como iniciativas têm sido adotadas nos setores regulados no 
intuito de trazer investimentos para o setor – no caso específico do se-
tor aéreo com o Plano de Investimentos em Logística: Aeroportos –, nós 
vemos uma preocupação do governo de que todos esses planos estejam 
permeados de forma transversal pela Política Nacional de Relações de 
Consumo, relação de consumo saudável e sustentável, que é o que nós 
estamos buscando criar e desenvolver no setor. 

Bom, em relação ao comentário de Sandra, da Abrapavaa, que não 
está mais aqui, eu conversava com ela há pouco sobre os esforços da 
Agência, hoje, no intuito de atualizar o Plano de Assistência às Vítimas 
de Acidente Aeronáutico e Apoio a seus Familiares, e eu já me antecipo 
e peço ao deputado que, se puder, encaminhe-nos, disponibilize-nos o 
estudo que foi feito pela Associação com vistas à atualização do plano. 
Certamente isso vai contribuir para as iniciativas já em curso na Agên-
cia, que deve seguir o rito normal de participação social ao qual nós 
estamos submetidos.

No mais, eu entendo que o tema é bastante amplo, e coloco-me à 
disposição desta Casa e das pessoas aqui presentes para, em outros fó-
runs ou reuniões setoriais, prestar novos esclarecimentos e receber as 
manifestações de todas as entidades. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Plínio Valério) – Com certeza, Da-
nielle, no seio da Subcomissão de Aviação Civil nós vamos precisar mui-
to de todos os senhores.
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Esclareço que o Seminário “Os Desafios da Aviação Civil no Brasil” 
foi promovido pelas Comissões: de Turismo e Desporto; de Viação e 
Transportes; de Fiscalização Financeira e Controle; e de Integração Na-
cional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia, à qual eu pertenço.

Agradeço a todos a presença e a paciência, que demonstra interesse, 
e quero lembrar que o debate foi todo gravado, e isso é importante. A 
gente faz, como no plenário, discurso em um minuto. Lá a gente só con-
segue discursar por um minuto, e a gente finge que está lotado. O que 
importa é que está gravado. 

Vamos fazer, acreditem, bom uso das informações que os senhores 
nos trouxeram hoje e contamos com a colaboração de todos os senhores 
para tentar melhorar a aviação civil no Brasil. 

Está encerrado nosso seminário. Obrigado a todos, e uma boa noite.
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