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MODELOS DE EXPLORAÇÃO DO MERCADO DE

AEROPORTOS NO BRASIL

Sandro Silva Gonçalves

INTRODUÇÃO

É preciso iniciar este texto com uma pergunta: o que se quer dizer com
modelos? Modelos, aqui, são entendidos como a representação da relação entre a forma de
propriedade (pública, privada ou público-privada), o grau de interferência governamental na
gestão aeroportuária (total, no caso da administração direta; parcial, no caso da regulação; ou
nenhuma, no caso de livre mercado), e o grau de concentração da indústria aeroportuária (se
monopólio nacional, monopólios regionais ou administrações individualizadas para cada
aeroporto). É evidente que situações concretas podem revelar nuanças em relação a esses
esquemas. Nem poderia ser diferente, porquanto o que se tenciona fazer é uma abordagem
esquemática mesmo, é dizer, empregar generalizações que permitam discutir conceitualmente o
problema. Para os propósitos deste trabalho, enfim, não representa uma falha deixar de
considerar todos os diversos arranjos institucionais possíveis. Espera-se ganhar em clareza o que
há de se perder em complexidade. Outro esclarecimento: o termo “mercado” é usado no título
sem que se ignore o fato de que aeroportos não são ordinariamente produzidos e comercializados
tal qual a maioria dos bens de consumo. Por “mercado” quer se referir ao espaço potencialmente
disponível na economia, dadas as balisas constitucionais e legais, para o desenvolvimento de
empreendimentos no campo do setor aeroportuário.

Eis, assim, brevíssimo estudo que tem a finalidade de discorrer a respeito
de modelos de exploração do mercado de aeroportos no Brasil. O assunto é oportuno por várias
razões: discute-se a modificação da legislação aeroportuária, especialmente das regras gerais,
presentes no Código Brasileiro de Aeronáutica – há uma comissão especial instalada na Câmara
dos Deputados para propor alterações à lei; a INFRAERO vê-se pressionada a acelerar
investimentos na ampliação e modernização de aeroportos, não apenas em virtude do grande
crescimento da demanda (há aeroportos com limitação de capacidade), mas também por força
dos eventos programados para ocorrer no país nos anos próximos: copa do mundo de futebol e
olimpíadas; a Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC – estuda modelos de regulação
aeroportuária, já com vistas a subsidiar modificações no sistema existente; vários países têm tido
experiências recentes no que se refere a alterações no modelo de exploração de aeroportos,
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afastando-se de arquiteturas institucionais parecidas com a que vige no Brasil – empresa pública
monopolista.

Desenho institucional vigente

A Constituição da República, art. 21, XII, c, dispõe que é competência da
União explorar, direta ou indiretamente, a infraestrutura aeroportuária. No âmbito da exploração
indireta, permite os institutos da concessão, permissão ou autorização. Isso quer dizer que o
regime aeroportuário pode ser o de serviço público (concessão ou permissão) ou o de atividade
econômica de interesse público (autorização), a depender da vontade do legislador ordinário. E o
que diz o legislador? No Código Brasileiro de Aeronáutica, Lei n.º 7.565, de 1986, não
contemplou a permissão. Além da exploração direta pela União, abriu as hipóteses de exploração
(i) por empresa pública, (ii) por estados e municípios, mediante convênio, e (iii) por concessão ou
autorização. Na Lei n.º 11.182, de 2005, que instituiu a Agência Nacional de Aviação Civil –
ANAC, manteve as mesmas diretrizes, atribuindo à Agência competência para conceder ou
autorizar a exploração da infraestrutura aeroportuária. Não obstante essas opções oferecidas pelo
legislador, o fato é que elas não se traduzem em uma diversificação importante dos modos de
administração de aeroportos no país. É a INFRAERO, empresa pública federal criada pela Lei n.º
5.862, de 1972, que ainda hoje tem a responsabilidade de explorar as maiores infraestruturas
aeroportuárias brasileiras: 67 aeroportos, no total. Pode-se afirmar, dessa maneira, que o mercado
de aeroportos no Brasil está sob a condição de monopólio, exercido por empresa integralmente
pública. É claro que existe a possibilidade de se delegar a particular a construção e exploração de
novos aeroportos, mas qualquer alteração significativa no panorama da indústria aeroportuária
brasileira depende, necessariamente, do que se fizer com o conjunto de aeroportos administrados
pela INFRAERO.

Modelos de exploração

Para a Organização de Aviação Civil Internacional – OACI, em termos
gerais, há quatro formas de se administrar aeroportos: diretamente pelo governo, por contrato de
gerenciamento, por leasing ou concessão, ou diretamente por empresa privada. Para Oum et al.

(2006)1, a classificação é mais extensa. As formas de governança seriam: (i) administração direta
por agência ou departamento governamental, (ii) administração por empresa mista com
participação majoritária do poder público, (iii) administração por empresa mista com participação
majoritária do setor privado, (iv) administração indireta do Estado por meio de concessão a uma
                                                          
1 Oum, T.H; Adler, N.& Yu, C. (2006). “Privatization, corporatization, ownership forms and their efects on the
performance of world’s major airports”. Journal Of Air Transport Management.
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autoridade aeroportuária, (v) administração por consórcio de esferas governamentais, e (vi)
administração por empresa integralmente pública.

Embora relevante, essa espécie de categorização é insuficiente para o tipo
de análise que se pretende realizar aqui. Outros fatores devem ser considerados. Conforme foi
anunciado na introdução do trabalho, o conceito de modelo aqui assumido tenta abarcar não
apenas a forma de propriedade ou de governança dos aeroportos, mas também o grau de
liberdade com que o administrador se depara na condução dos negócios aeroportuários e o tipo
de estrutura que se quer ver implantada na indústria, se monopólio nacional, regional ou
aeroportos com administração individualizada. Propõe-se o estudo a partir do estabelecimento de
doze categorias: três gêneros – propriedade, grau de liberdade econômica e estrutura da indústria
– e de nove espécies, três em cada gênero, como se segue, em ordem: (i) propriedade pública,
propriedade mista (combinações de capital público com privado) ou propriedade privada; (ii)
intervenção discricionária do governo, regulação ou livre mercado; (iii) indústria de alcance
nacional, regional ou local. De maneira resumida, os modelos podem ser representados desde a
associação entre três espécies, cada uma delas de um diferente gênero.

Antes que se façam juízos acerca de modelos formados pela combinação
das espécies aqui propostas, parece metodologicamente mais preciso tomar em consideração cada
um dos gêneros e espécies antes relacionados, de sorte que se tenha uma idéia suficientemente
clara do que se passa no setor aeroportuário sob cada uma dessas categorias.

PROPRIEDADE

Não importa que o foco da análise seja institucional, político ou
econômico: faz todo sentido examinar a que tipo de propriedade estão submetidos os aeroportos.
Infraestruturas aeroportuárias a cargo de uma empresa pública, de uma autarquia ou de um
departamento governamental, em tese, são construídas e exploradas sob motivações que
extrapolam, ou mesmo ignoram, o fator básico que move a iniciativa privada: obtenção de lucros.
No caso de sociedades de economia mista, embora tais entidades devam cumprir as finalidades
públicas para as quais foram criadas por lei, é também necessário que apresentem lucratividade,
de vez que parte de seu capital pertence a particulares. Estão submetidas, assim, a interesses
públicos e privados.

Propriedade pública

Modernamente, a propriedade pública costuma emergir como solução
para o que se denomina falhas de mercado. Falhas de mercado são todos os fatores que sabotam
o modelo de concorrência perfeita, aquela que teria lugar quando qualquer mercadoria, ou serviço
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(serviço aeroportuário, inclusive), que diferisse significativamente de outras pudesse ser fornecida
à maioria dos consumidores por um grande número de produtores, ao mesmo custo, com o
resultado de que nenhum desses produtores pudesse determinar deliberadamente o preço. Dado
que a concorrência perfeita é um modelo puramente teórico, são diversas as falhas que frustram a
conquista do que se considera o funcionamento ótimo da economia. No caso da propriedade de
aeroportos, a principal falha de mercado a que se alude para justificar a presença do estado é o
viés monopolista da atividade. Quatro características relacionadas aos monopólios poderiam ser
observadas na atividade aeroportuária em certo local: (i) existência de um único produtor, (ii)
produto sem substitutos próximos, (iii) barreiras à entrada, sejam elas legais, econômicas ou
políticas, (iv) tentativa de maximização de lucros, se não sobrevier nenhuma ação do estado.

Sem entrar no mérito, aqui, de se a existência de falhas de mercado
realmente é um critério razoável para invocar a propriedade estatal, parece ao menos ser preciso
reconhecer que essas características não acompanham necessariamente o setor aeroportuário,
como um todo. Note-se: (i) há variados exemplos de cidades que comportam a existência de mais
de um aeroporto, o que é mais evidente ainda se o foco territorial recair sobre área conurbada ou
região metropolitana; (ii) tomando o aeroporto como um componente do sistema de transporte
aéreo, é óbvio que, em determinadas circunstâncias, há, sim, substitutos próximos, caso de
rodovias ou ferrovias que operem com trens de alta velocidade, para não mencionar o fato de que
certos desenvolvimentos tecnológicos vêm permitindo mesmo que se abdique de viajar; (iii) a
principal barreira à entrada, a econômica, decorrente dos elevados custos afundados para a
construção de um aeroporto, não representa obstáculo intransponível, seja pelo desenvolvimento
extraordinário do transporte aéreo (aumenta o número de usuários, aumentam as expectativas de
ganhos, aumenta a oferta de crédito), seja pela diversificação de negócios possíveis no complexo
aeroportuário, fenômeno que contribui para a recuperação do investimento; (iv) em que pese a
possibilidade de se regular preços de uma firma privada, é fácil perceber que o apelo àquela
característica é vicioso, pelo seguinte: qualquer produtor irá praticar os preços mais altos que
puderem ser aceitos no mercado, não importando que seja monopolista ou não; logo, não é a
vontade de maximizar lucros que caracteriza o monopólio, mas o fato de que seus preços não são
afetados pela oferta de concorrentes diretos. Ora, mas se não há concorrentes diretos, também
não há parâmetro de comparação para se afirmar que os preços praticados são altos ou baixos.
Em termos de lógica econômica, eles são, simplesmente, o que deveriam ser naquela circunstância
específica. Ao fim e ao cabo, o que se toma como uma característica prejudicial do monopólio
(preços excessivos) nada mais é do que a consequência inevitável do fato de que a maioria dos
bens e serviços jamais será produzida sob a égide do modelo de concorrência perfeita, em especial
se o que se tem em mente são serviços denominados “ de infraestrutura”.

Se nem sempre é lícito arguir que a aeroportos se aplicam as premissas
do modelo de monopólio, é de se perguntar se haveria a necessidade imperiosa de o estado
assumir a propriedade deles nos casos em que o monopólio “canônico” se configurasse. A
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resposta não é fácil porque podem vir à tona fatores que extrapolam a pura consideração
econômica dos custos e benefícios internos ao negócio. Pode-se avaliar, e essa é a própria razão
de ser da atuação do estado na esfera econômica, que os ganhos coletivos esperados justificam o
empreendimento público. A questão de se o aeroporto deve existir, em primeiro lugar, fica, ela
mesma, condicionada ao alcance das considerações em vista, se de natureza privada ou coletiva.
Ora, apesar de se contar com ferramentas para análise de custos e de benefícios sociais, a verdade
é que não há como quantificar esses valores, a não ser muito grosseiramente, a começar pelo fato
mesmo de que valorações são sempre subjetivas. Daí a emergência de decisões de natureza
política, que independentemente de se julgar certas ou erradas, são capazes de oferecer uma
resposta ao problema. Portanto, na ausência de estímulos naturais para que a iniciativa privada se
engaje no empreendimento, a questão de se construir e manter aeroporto é política, em última
instância, como também o é nessas circunstâncias, embora um pouco menos, a de que dimensão
física e operacional deve ter o complexo aeroportuário estatal.

Decidida a construção do aeroporto, não é obrigatória, por certo, que a
propriedade esteja nas mãos do governo. Estará, certamente, se nenhum tipo de subsídio for
concedido ao particular para que explore empreendimento que não lhe pareça lucrativo. Poderá
estar, também, se houver escassa experiência de parceria ou dificuldades institucionais crônicas
que minem a credibilidade do compartilhamento de ações do setor público com o setor privado.
De fato, muitos argumentam que na ausência de expedientes legais que permitam o controle de
preços – se isso for julgado importante pelo poder público –, o controle de qualidade, o controle
de segurança e o emprego extraordinário das instalações (para uso militar por exemplo), o
controle direto pelo estado se mostra a única opção aceitável. Outra hipótese que se costuma
admitir para a vigência da propriedade estatal é o exato oposto da situação em que inexistem
perspectivas de lucro: haveria, em realidade, a expectativa de lucros formidáveis, com os quais
tornar-se-ia possível cumprir políticas de redistribuição, seja no âmbito do próprio setor, seja em
esfera mais ampla. Outra vez: trata-se do tipo de matéria em relação a qual argumentos políticos
tendem a produzir mais eco do que argumentos econômicos.

Propriedade mista

Propriedade mista diz respeito, aqui, à entidade que, congregando capitais
público e privado, conta com a participação do poder público em sua gestão, de sorte que, em
última instância, essa entidade seja orientada por razões de estado. A empresa de propriedade
mista deve ter, portanto, capital majoritariamente estatal ou, em tese, estar sujeita, por disposição
legal, a formas de controle que permitam ao poder público, mesmo na qualidade de acionista
minoritário, ditar procedimentos que lhe pareçam indispensáveis para resguardar o interesse
coletivo. A segunda hipótese costuma decorrer de processos de privatização, com os quais o



8

estado deseja se desfazer de parte do patrimônio e da responsabilidade gerencial, sem, no entanto,
deixar de ter voz ativa em decisões capitais da empresa.

A propriedade mista, assim como a propriedade privada, só é possível
nas circunstâncias em que se vislumbrem negócios lucrativos, sem o que o investimento particular
simplesmente não aparece. Além da condição da perspectiva de lucro, é essencial que a empresa
esteja submetida a prestação de contas nos moldes de uma sociedade anônima e conveniente que
tenha ações em bolsa, de forma que sua performance possa ser bem avaliada pelos investidores.
Esse controle que extrapola o círculo estatal tende a ser benéfico para o desempenho da empresa,
cujas práticas gerenciais e projetos de investimento não podem se afastar  muito das expectativas
do mercado. É claro que nos empreendimentos em que não reste caracterizada a sustentabilidade
dos lucros de exploração, ou nos que despertem fortes demandas políticas sobre o poder público,
podem haver conflitos tais entre os interesses do estado e de acionistas particulares que a solução
da propriedade pública passe a ser factível. Na inexistência desses constrangimentos, porém, a
propriedade mista tende a ser um arranjo empresarial superior à propriedade pública, não apenas
porque pode amealhar mais recursos para investimento – o que é fundamental em setor como o
aeroportuário, no qual os custos afundados são muito grandes –, mas também por se aproximar
das práticas da iniciativa privada e do direito comum, sob os quais se desenvolvem com mais
vigor as atividades de natureza econômica.

Propriedade privada

Assim como no caso da propriedade mista, a condição ordinária para que
a iniciativa privada se interesse por empreendimentos aeroportuários é que possa auferir lucro da
exploração. A propriedade privada é entendida, aqui, como a exercida por entidade capaz de
explorar inteiramente às suas expensas a atividade aeroportuária, cobrando preços pelos serviços
prestados ou pelos espaços e instalações cedidos a terceiros. É também aquela exercida por quem
explora, em nome do estado, por delegação, a infraestrutura aeroportuária, mas não se sujeita
internamente a gerência estatal, apenas às regulações previstas em lei e em contrato. Vão aqui,
inclusive, as empresas às quais se concede alguma forma de subsídio ou para as quais o estado
garante pagamento, nos moldes das parcerias público-privadas, sem, no entanto, como no caso
anterior, imiscuir-se na administração da firma.

Dado que exista a possibilidade de lucro na realização e exploração do
empreendimento – e isso depende também, por óbvio, de se os preços e outros fatores que
influenciam a lucratividade do negócio podem ser objeto de deliberação do empresário – é apenas
banal dizer que a propriedade privada deve prevalecer. Até mesmo a Constituição – art. 173 –
estatui que a exploração de atividade econômica pelo estado deve se restringir a casos de
segurança nacional ou de relevante interesse coletivo. Pode-se alegar, em todo caso, que
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aeroportos, mesmo que lucrativos, desempenham função importante demais para serem deixados
em mãos de empresas privadas; ou que, na esteira das críticas à constituição de monopólios,
devam ter sobre si o controle governamental, de sorte que não abusem de sua posição
privilegiada, auferindo ganhos extraordinários. Fiuza e Pioner (2009)2 ilustram o dilema que
costuma surgir nas oportunidades em que se discute maior participação privada na administração
dos aeroportos:

“(...) escolher entre privatizar ou não traz um trade-off (um dilema). De um lado, a privatização eleva o custo

para o oficial público em induzir a empresa, via regulação, para servir a objetivos legítimos de interesse público. Isso

é um obstáculo à coordenação da informação do oficial público com a dos proprietários para alcançar o resultado

socialmente preferido. Por outro lado, a privatização, ao eliminar o controle direto do Ministro sobre a empresa,

limita a capacidade do Ministro de redirecionar as atividades da firma para fazer prevalecer sua própria agenda ou

as pressões políticas de curto prazo às expensas da eficiência do mercado. Se o primeiro efeito é mais importante, o

trade-off é resolvido em favor da empresa pública. Se o último efeito é maior (o sistema político pode estar

funcionando mal, por exemplo), a privatização é preferível.”

Tal dilema existe, é verdade, mas não é correto se imaginar que a solução
dele dependa do tipo de argumentação que vai acima. É simplesmente uma falácia considerar que
seja possível comparar os custos de se alcançar um “resultado socialmente preferido”, após a
privatização, com os custos de se arcar com decisões antieconômicas motivadas por interesses
próprios do administrador público ou por pressão política dirigida a ele. O tipo de empiricismo
que se quer empreender é inviável por vários motivos, a começar pela quantificação do que seria
o dito “resultado socialmente preferido”. Fosse possível quantificá-lo, ainda assim ter-se-ia em
mãos apenas um quadro instantâneo da situação, que bem facilmente poderia se alterar à medida
que passasse o tempo e novos fatos surgissem. A economia não é estática, mas dinâmica. É a
partir desse pressuposto que aquele dilema precisa ser resolvido.

Para tanto, o aspecto fundamental a se considerar não é se um ou outro
modo de organização empresarial parece mais conveniente, dada certa conjuntura. Posto que as
condições econômicas cambiam, sem que se saiba como nem quando, o que de fato importa é
saber que tipo de propriedade reúne características consoantes com a atividade empresarial de
longo prazo: a pública ou a privada? Para Hanke (1987)3, “a propriedade privada cria incentivo para

produzir bens e serviços com efetividade de custos. Os gerentes de empresas privadas são estimulados a maximizar o

valor de suas companhias. Em contraste, as empresas públicas não criam incentivos para que possam operar de

maneira eficiente. Os gerentes e os funcionários públicos alocam recursos que não lhes pertencem; por conseguinte,

não arcam com o ônus de suas decisões, nem auferem ganhos como resultado de seu desempenho eficiente. Do ponto

de vista teórico, é de se esperar que os gerentes e funcionários públicos e privados demonstrem comportamentos

diferentes: as empresas privadas tendem a ser mais eficientes do que as empresas públicas.”
                                                          
2 Fiuza, Eduardo P.S. &  Pioner, Heleno Martins (2009). Estudo econômico sobre regulação e concorrência no setor
de aeroportos. Consultado em http://www.anac.gov.br
3 Hanke, Steve H. (1987) Privatizar para crescer. Nórdica, Rio de Janeiro.



10

Essa tendência, evidentemente, não é fruto apenas de raciocínio lógico,
como aponta o autor. Há evidências aos milhares da superioridade da propriedade privada sobre a
pública em termos de inovação, produtividade, controle de qualidade, controle de custos,
adaptação às condições da demanda e da oferta, formação de capital e lucratividade, para citar
algumas das variáveis que influenciam a sustentabilidade dos negócios.

Por que, então, costuma ser tão pungente o processo de decisão sobre
deixar ou não que a iniciativa privada preste serviços ou explore bens considerados públicos por
força constitucional? Ou por outra: por que nem mesmo se cogita de despublicizar certos bens e
serviços, retirando-os da esfera de competências do poder público?

Parte importante da resposta, naturalmente, já foi adiantada no item
dedicado à propriedade pública: falava-se, ali, do receio do exercício do poder de monopólio em
mãos privadas. Junto e além dessa concepção que se pretende puramente econômica, aparecem
justificativas que estão entre o campo da economia e o da ética, para não mencionar argumentos
que derivam do conceito de segurança nacional. As principais são a defesa da soberania do
consumidor e a obtenção do maior bem-estar social possível. A idéia do maior bem-estar
possível, é claro, está também diretamente ligada ao problema dos chamados bens públicos,
aqueles em relação aos quais se diz que, se deixados ao arbítrio do livre mercado, seriam
insuficientemente ou insatisfatoriamente produzidos, por não haver como evitar que deles se
beneficiem pessoas que não estão nada dispostas a contribuir para sua manutenção, por meio de
contraprestação pecuniária.

Não é nem um pouco intuitivo perceber que essas duas idéias – a
soberania do consumidor e o maior bem-estar social possível – encerram sofismas. Sem atentar
para o que há de equívoco nelas, não se consegue admitir com facilidade a transferência da
titularidade de um serviço, da esfera pública para a privada. Por isso, é necessário falar um pouco
a respeito de ambas.

Soberania pode ser entendida como a idéia de que o consumidor tem o
direito de ser provido da maior quantidade possível de bens aos menores preços. Trata-se da
extrapolação de uma concepção teórica que se queria explicativa de um certo estado da economia
– o modelo de concorrência perfeita – para o plano das ações legais e políticas. O processo é
ilusório. Ao se emprestar caráter normativo a uma construção imaginária em que se supõe esteja o
consumidor na posição ideal, perde-se de vista a noção central da economia de mercado, que é a
propriedade privada. Somente pode haver a cooperação mútua pelo processo de divisão do
trabalho se o indivíduo possuir o direito de reter os frutos de seu esforço e de lhes dar o uso que
mais lhe convier, sem interferir nos direitos de propriedade de terceiros, lato sensu. A competição é
uma decorrência provável, mas não inevitável, da divisão do trabalho sob a ordem da propriedade
privada. Dois ou mais indivíduos nutrem a expectativa de que o emprego de seu trabalho, de seu
capital e de outros fatores (que já possuam ou julguem conveniente adquirir) em determinado
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processo produtivo redunde em ganhos tais que sobreponham os custos esperados dessa ação.
Lançam-se, portanto, à produção do bem e à disputa pela preferência dos consumidores. Se do
curso dessas investidas resulta uma estrutura competitiva, oligopolista, monopolística, ou mesmo
se se observa que não há demanda pelo produto, pouco importa para qualquer julgamento de
valor quanto à economia de mercado. A cooperação voluntária entre os indivíduos sob a ordem
da divisão do trabalho não tem como fim alcançar uma determinada estrutura de mercado, mas
permitir que cada um empregue seus próprios meios, suas propriedades, de maneira a obter deles,
licitamente, a maior satisfação possível, o que só irá acontecer mediante a obtenção de lucros
empresariais ou rendas resultantes do atendimento às demandas mais urgentes da sociedade.

Quando o governo, interferindo no direito de propriedade, força
produtores a se comportar como se estivessem sob o efeito da competição perfeita, em nome da
“soberania do consumidor”, distorce os sinais de informação e de incentivo produzidos
naturalmente no mercado. Na ausência do mecanismo espontâneo de formação de preços, as
decisões de consumo e produção já não se coadunam aos interesses dispersos na sociedade
aberta, mas ao interesse da autoridade, o qual, se levado a cabo, apenas circunstancialmente pode
resultar num estado de satisfação geral tão elevado quanto o produzido pela livre interação dos
indivíduos. Nesse sentido, é a interferência do governo que atenta contra a soberania dos
consumidores, que já não podem manifestar adequadamente, por meio do mecanismo de preço,
na produção de que bens gostariam de ver devotados os escassos recursos da sociedade.

Para Rothbard (1962)4, no livre mercado só há que se falar de soberania
do indivíduo. Ele é soberano de sua pessoa, ações e propriedades. Na mesma linha, argumenta
Hayek (1985)5 que “o poder de determinar o preço ou a qualidade de um produto, aos níveis mais lucrativos

para o proprietário de um recurso raro empregado em sua produção, é uma conseqüência necessária do

reconhecimento da propriedade privada no caso de coisas específicas, não se podendo suprimi-la sem abandonar, ao

mesmo tempo, a instituição da propriedade privada”.

Dessa forma, nenhum indivíduo é obrigado a iniciar ou continuar uma
atividade empresarial da qual espera perdas. Nenhum indivíduo, igualmente, é obrigado a efetivar
a compra do que quer que seja, a menos que a alternativa de não comprar lhe pareça mais custosa.

Agora, a noção de bem-estar social, ou como há pouco se falou, da busca
pelo resultado socialmente preferido.

É patente que tal expressão há muito encontrou lugar nos vocabulários
econômico e político, de onde se expandiu para povoar, então, o imaginário do homem comum.

                                                          
4 Rothbard, Murray. (1962) Man, Economy and State: a treatise on economic principles. Vols. I e II. D. Van
Nostrand Company Ltd.
5 Hayek, Friedrich August von. (1985) Direito, Legislação e Liberdade: uma nova formulação dos princípios liberais
de justiça e economia política.  Volumes I, II e III. Editora Visão.
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Em face dos desassombrados avanços das ciências naturais e da técnica, em especial a partir do
século XIX, houve toda uma série de inquirições e de teorias sobre como, no campo das ciências
sociais, definir objetivamente o sentido do progresso das relações e instituições humanas e,
consequentemente, do que fazer para buscá-lo. Muito resumidamente, pode-se dizer que esses
esforços intelectuais condensaram a idéia, entre outras, segundo a qual o planejamento de ações
econômicas pelo governo é capaz de promover maior bem-estar geral, este entendido como
sendo o estado no qual a soma de “utilidades” ou de “preferências” individuais é superior à
proporcionada por qualquer outro arranjo econômico. Naturalmente que tal cálculo, pretendendo
quantificar as valorações dos indivíduos, só pode fazê-lo se tomar como parâmetro não o que
cada um julga ser uma utilidade, mas apenas o que o “ditador” determina ser, como bem o define
Arrow6. Daí ser preciso, de acordo com aquela visão, que o governo assuma a frente de negócios
ou edite regulação, controlando a ação de agentes privados. Como quem fala em nome do
governo diz conhecer a função de maximização do bem-estar social, é ele enfim quem está em
posição de decidir o quanto produzir de algo e a que preço, decisões que se deixadas ao sabor do
mercado não redundariam, afirma-se, em ganhos máximos para o conjunto social. Em termos que
dizem respeito a este estudo, isso quereria significar, em tese, que o poder público tem consigo os
meios e as motivações para avaliar objetivamente que patamares de produção e de preços na
atividade aeroportuária maximizam o bem-estar social, devendo, pois, agir para concretizá-los.

A maior fragilidade de toda essa concepção está em ignorar o fato de que
o conhecimento (que valor cada pessoa dá a suas ações) é incomensurável, altamente disperso e
mutável. Nenhum agente, político ou economista, é capaz de observar as considerações de custo
e de benefício feitas por cada pessoa na sociedade. Tampouco cada uma dessas pessoas é capaz
de atribuir um valor cardinal – em termos monetários, que seja – aos cursos de ação que lhe
pareçam possíveis: será capaz, apenas, de ordenar tais ações, dado o momento e as circunstâncias,
optando pelas que considera mais urgentes. A reunião incessante dessas avaliações econômicas
individuais forma uma urdidura de informações extremamente complexa e instável, com a qual
apenas o sistema de preços pode lidar, ainda que de modo imperfeito. É deparando-se com as
informações contidas nesse sistema que o indivíduo pode avaliar quão custosa é a satisfação de
um seu desejo. É também o sistema que guia a ação empresarial: aqueles que empregam recursos
escassos para os fins desejados pela sociedade, sejam eles quais forem, obtêm lucro; os que
seguem o caminho inverso, terminam com prejuízo.

Justificar a propriedade pública de aeroportos com base na presunção de
que ela promove o maior bem-estar é contornar esses princípios basilares da economia.  Pode-se
querer argumentar que a construção de um aeroporto e sua exploração pelo poder público é uma

                                                          
6 O economista Keneth Arrow demonstrou, por meio de seu famoso teorema, a impossibilidade de um mecanismo
democrático de decisão social permitir conciliar preferências individuais, restando, portanto, a saída de um “ditador”
estabelecer como deve ser constituída a função de bem estar social.
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alocação de recursos escassos socialmente desejável. Sem que a expressão “socialmente desejável”
signifique o resultado do cotejamento da urgência desse empreendimento com a de todas as
outras ações de natureza econômica à disposição da sociedade – julgamento que somente por
intermédio do sistema de preços se consegue fazer, como já foi dito – resta ela vazia de sentido,
servindo meramente de recurso retórico7.

GRAU DE LIBERDADE ECONÔMICA (GRAU DE INTERVENÇÃO GOVERNAMENTAL)

O grau de liberdade econômica, ou de intervenção governamental, é
resultado do tipo de estrutura institucional e legal concebida para dar suporte e incentivos às
atividades aeroportuárias, sejam elas exercidas por autoridade pública, privada ou mista. Examinar
teoricamente esse gênero é tarefa que há de ser feita com enorme simplificação, posto que as
combinações de variáveis capazes de conduzir a um maior ou menor controle estatal sobre a
indústria aeroportuária são numerosas demais. Optou-se, aqui, por apresentar as características de
três espécies de ambiente institucional e legal que são, ver-se-á, excessivamente abrangentes em
seus conceitos – o que é ainda mais verdadeiro com relação àquele em que vigora a regulação.
Crê-se, todavia, que a motivação essencial para o estabelecimento de cada um desses ambientes

                                                          
7 Sobre a natureza do bem ou serviço público e o emprego de recursos econômicos escassos para fornecê-lo,
argumenta Hoppe em “Uma teoria sobre socialismo e capitalismo” (http://www.mises.org.br/Ebook.aspx?id=19)
que “pular da tese de que os bens públicos são desejáveis para a de que eles devem portanto ser doravante providos
pelo estado é qualquer coisa menos conclusiva, já que esta não é de jeito nenhum a alternativa que resta do confronto
entre cada uma. Desde que o dinheiro, ou outros recursos, deve ser retirado dos possíveis usos alternativos para
financiar os supostamente desejáveis bens públicos, a única questão relevante e apropriada é se estes usos alternativos
nos quais o dinheiro poderia ser aplicado (isto é, os bens privados que poderiam ser adquiridos, mas que agora não
podem ser comprados porque o dinheiro agora está sendo gasto em bens públicos) são ou não mais valiosos - mais
urgentes - que os bens públicos. A resposta a esta questão é perfeitamente clara. Em termos de avaliação dos
consumidores, por mais alto que seu nível absoluto possa ser, o valor dos bens públicos é relativamente menor que
os dos bens privados concorrentes, porque se alguém os tivesse deixado à escolha dos consumidores (e não tivesse
forçado uma alternativa a eles), eles evidentemente teriam preferido gastar seu dinheiro de forma diferente (de outra
maneira nenhuma força seria necessária). Isto prova além de qualquer dúvida que os recursos usados para a provisão
dos bens públicos são desperdiçados, já que eles fornecem aos consumidores bens ou serviços que são na melhor das
hipóteses apenas de importância secundária. Em resumo, mesmo que alguém assuma que existam os bens públicos
que podem ser claramente distinguidos dos bens privados, e mesmo que nos fosse garantido que um dado bem
público poderia ser útil, os bens públicos ainda assim competem com os bens privados. Existe apenas um método
para descobrir se eles são ou não mais urgentemente desejados e em que extensão, ou, mutatis mutantis, se, e em que
extensão, sua produção teria lugar às expensas da não produção ou redução da produção dos bens privados mais
urgentemente necessitados: seria ter todos os bens providos por empresas privadas em livre competição. Portanto,
contrariamente [p.197] à conclusão a que chegaram os teóricos dos bens públicos, a lógica nos obriga a aceitar o
resultado de que apenas um sistema de puro mercado pode salvaguardar a racionalidade, do ponto de vista dos
consumidores, de uma decisão de produzir um bem público. Apenas sob uma ordem puramente capitalista poder-se-
ia garantir que a decisão de quanto produzir (provido que deveria ser produzido, de qualquer forma) um bem público
é como tal, racional.”
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possa ser identificada e, naturalmente, também as implicações mais gerais da escolha para a
atividade aeroportuária.

Intervenção discricionária do governo

Não se está pretendendo cogitar, aqui, da situação na qual o governo
goza de liberdade incondicional para gerir os negócios aeroportuários; isso faria supor que a
atuação do governo não estivesse pautada por qualquer lei, mas submetida apenas à sua própria
vontade, o que é característico de ditaduras rudimentares. Por ambiente institucional e legal que
permite a intervenção discricionária do governo quer-se referir a situação similar a que vigia no
setor aeroportuário do país até a criação da ANAC (e que ainda vige, na prática): o governo
administra os aeroportos – por empresa, autarquia ou órgão da administração direta – com grande
autonomia, podendo livremente tomar decisões relativas a investimento, preços, produção e
qualidade, observadas tão somente as restrições orçamentárias e as de natureza legal que
importem determinadas condutas de caráter geral para a administração. O controle ex-ante sobre a
atuação do governo é mínimo (notadamente se, em vez de depender de verbas do orçamento
público, a gestão do aeroporto puder contar com suficiente receita própria), pois a premissa é a de
que a administração está em condições, ela mesma, de tomar as decisões que permitam atingir
certo objetivo político. Foi essa idéia que orientou a criação da INFRAERO, na oportunidade em
que se desejava ampliar e modernizar a rede de aeroportos nacionais. O controle ex-post, por sua
vez, é nitidamente formal, no mais das vezes não implicando análise crítica da atuação empresarial
do governo, mas apenas exame de conformidade das ações com imperativos legais. Estes, como
se deixou entrever acima, têm pouca relação com ação empresarial propriamente dita; dirigem-se
a manter a atuação do estado conforme os princípios da administração pública.

É intuitivo chegar à conclusão de que são virtualmente inexistentes as
chances de se desenvolverem iniciativas de exploração aeroportuária diferentes da puramente
estatal, sob o poder discricionário do governo. Dados os elevados investimentos necessários para
a construção de aeroportos e o alto custo operacional dessas instalações, nenhum agente do setor
privado há de arriscar-se sem o respaldo de garantias contratuais e legais que lhe permitam agir,
por longo prazo, em ambiente de segurança jurídica.

Regulação

Nos últimos vinte anos, têm proliferado as experiências de redução ou
extinção da participação direta do estado na administração de aeroportos. Podem ser relatadas
delegação de serviços ou privatização de empresas ou corporações estatais em alguns países da



15

Europa, no Canadá, na Austrália, na Índia, na Argentina, no Peru, entre outros. À extinção do
estado empresarial, em regra, corresponde o surgimento do estado regulador.

Para Pinheiro e Saddi (2005)8, o termo regulação expressa um conjunto
de regras que limitam a liberdade de ação ou de escolha das empresas, dos profissionais liberais
ou dos consumidores, e cuja aplicação é sustentada pelo poder de coerção que a sociedade
concede ao Estado. Fiani e Pinto Jr. (2002)9 ressaltam a amplitude dessas regras, capazes de
abarcar, entre outros aspectos, a regulação de preços (fixação e acompanhamento dos preços), a
regulação de quantidades (limites de produção ou número de firmas no mercado), e a regulação
de qualidade (observância de requisitos ou metas)10.

O objetivo de políticas de regulação econômica, como expõem Viscusi et.
al. (2005)11, é perseguir o ideal de eficiência obtido sob o modelo de concorrência perfeita. Os
autores advertem da impossibilidade de replicar a condição de um mercado perfeitamente
competitivo, mas asseguram que a regulação pode levar determinados mercados a um estado de
eficiência muito maior, traduzido em termos de ganhos líquidos para a sociedade, do que o de um
que tivesse decorrido da ausência de intervenção governamental. Train (1995)12 denomina “second

best” essa alternativa ao estado de concorrência perfeita (“first best”) proporcionada pela regulação.
No caso dos monopólios naturais (em que estariam enquadrados a maioria dos aeroportos, para
alguns), o “second best” é o estado em que se utiliza a mais econômica combinação de insumos para
produzir a quantidade demandada àquele preço que iguala o custo médio. O monopolista, diante
da política de preço do regulador, deixa de operar sob a condição de identidade entre custo e
receita marginal (maximizadora de lucros), mas não perde o interesse no negócio, cuja exploração
continua a permitir a obtenção dos chamados lucros normais13, incluídos no custo. O alegado
ganho de bem estar para a sociedade, devido à fixação do preço ao nível do custo médio, é
representado na figura a seguir.

                                                          
8 Pinheiro, Armando C.; Saddi, Jairo. (2005) Direito, economia e mercados. Elsevier.
9 Pinto Jr, Helder; Fiani, Ronaldo. (2002) Regulação econômica. Em “Economia industrial: fundamentos teóricos e
práticos no Brasil”. Campus
10 É importante notar que na atividade aeroportuária regulações de qualidade (segurança) são ubíquas, posto que
decorrem de determinações geradas no âmbito da Organização de Aviação Civil Internacional - OACI. Sem que
observe essas determinações, é impossível para um estado participar do tráfego aéreo internacional regular, uma vez
que empresas aéreas não recebem autorização de seus respectivos estados para operar em aeroporto estrangeiro cujas
condições de segurança estejam aquém das requeridas pela OACI.
11 Viscusi, Kip; Harrington, Joseph; Vernon, John. (2005) Economics of Regulation and Antitrust. The MIT Press, 4
ed.
12 Train, K. (1995) Optimal regulation. MIT Press.
13 Consideram-se lucros normais aqueles que não ensejam a entrada de nenhuma firma no mercado ou o abandono
deste por qualquer das firmas  incumbentes.
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Preço monopolístico, second best (preço igual a custo médio) e first best (preço igual a custo marginal), no monopólio natural.

Fonte: elaboração do autor.

Ao preço monopolístico p3 (Rmg = Cmg), o produtor obtém um
excedente representado pelo retângulo p3, a, e, d. A diferença entre a e e dá o lucro por unidade
produzida, uma vez que o preço supera o custo médio. O excedente dos consumidores é o
triângulo h, a, p3. Se o regulador fixa o preço p2, igual ao custo médio, todo o excedente do
produtor é transferido para os consumidores, constituindo uma parte dos ganhos que estes obtêm
relativos à compra, ao preço p2, de unidades antes vendidas ao preço p3 (retângulo p3, a, f, p2).
Contudo, o acréscimo de excedente dos consumidores vai além. Deve-se computar ainda o
triângulo a, b, f, que representa os ganhos decorrentes da compra de unidades adicionais ao preço
p2. É fácil observar que o excedente total quando o preço é p2, dado pela área do triângulo h, b,
p2, ultrapassa o excedente total sob o preço p3, dado pela área do trapézio h, a, e, d. Para os
teóricos da regulação, portanto, faz todo sentido controlar as ações do monopolista. Melhor seria,
de fato, que tivessem a possibilidade de exigir o preço p1, incorporando ao excedente total o
retângulo p2, b, g, p1 (unidades vendidas a preço mais baixo) e o triângulo b, c, g (novas unidades
vendidas). Já foi frisado, todavia, que o “first best” é apenas um marco referencial para a regulação,
especialmente em se tratando de monopólios naturais.

Admitida a impossibilidade de se atingir o “first best” no monopólio
natural14, resta ao regulador lidar com questões para as quais a solução do “second best” exige
respostas. No caso específico de aeroportos, dadas as condições vigentes (titularidade pública e
possibilidade legal para exploração privada, mediante delegação)15, o primeiro problema é a
fixação de regras contratuais que sejam capazes de, a um só tempo, atrair o interesse particular e
garantir a manutenção da condição de “second best” por todo o período da delegação. O segundo é

                                                          
14 Desconsidera-se aqui a possibilidade de o governo subsidiar a operação da firma que imponha preço igual ao custo
marginal ou de a firma ser capaz, legal e economicamente, de efetivar discriminação de preços.
15 Existem firmas em monopólio natural que detém os ativos fixos e não dependem de uma concessão do Estado
para operar, mas são por ele reguladas – o caso típico é o norte-americano.
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a própria escolha da firma com quem será firmado o contrato. O terceiro é como assegurar
continuamente um serviço de qualidade em face da limitação de preço.

A saída mais comum da regulação de infraestruturas para as dúvidas
apresentadas acima, ao menos na experiência recente latino-americana, tem sido a realização de
Leilões de Demsetz, a administração contratual do preço pela via da manutenção da taxa de
retorno16 e a determinação a priori, pelo governo, de um programa de obras e serviços destinados
a manter o padrão de qualidade da infraestrutura por toda a concessão (embora muitas vezes,
observa-se, seja possível rever contratos para adequar as previsões iniciais de obras à demanda
efetiva).

O Leilão de Demsetz é a concorrência pelo mercado, na impossibilidade
de haver concorrência no mercado, como proposto por Harold Demsetz em famoso artigo
publicado em 1968, “Why regulate utilities?”. O poder público, desejando delegar a provisão e a
manutenção da infraestrutura, e não lhe sendo permitido ou conveniente empreender negociações
bilaterais com particulares, oferece publicamente ao mercado a oportunidade de uma firma obter
o direito de explorar determinado ativo público. Para Demsetz (1968), desde que houvesse
disputa competitiva pelo mercado, o leilão permitiria a escolha de uma proposta compatível com
a condição de “second best”. Nessa hipótese, o vencedor se depararia com a perspectiva de apenas
recuperar os custos, neles incluído a taxa normal de retorno do investimento. Braeutingam
(1989)17, todavia, alerta para o fato de que o resultado do leilão, na prática, pode ficar aquém do
desejado pelo regulador, isto é, um “second best” o mais próximo possível do “first best”, ensejando
então medidas regulatórias corretivas. Isso tanto pode ocorrer por falta de competitividade no
leilão como por excessivas exigências no que respeita à assunção de custos fixos pelo futuro
concessionário da infraestrutura.

A permanente tentativa do regulador de manter os preços aeroportuários
em sintonia com o princípio do “second best” é facilitada pela inerente incompletude dos contratos
firmados entre o governo e o setor privado. Poucas vezes, porém, como atestam vários teóricos
da regulação, a finalidade do regulador é tão supostamente técnica. A imprevisibilidade dos
eventos futuros, aliada à prerrogativa de intervenção do estado em nome do interesse público,
pode facilmente dar oportunidade a que o regulador promova calibragens na concessão em seu
próprio interesse ou do grupo político ou empresarial que, eventualmente, o tenha “capturado”.18

A despeito de a regulação ser conduzida por pessoas vulneráveis a pressões e nem sempre bem-
intencionadas, constatação suficiente para colocar em dúvida boa parte da argumentação em favor
                                                          
16 Albalate et. al. (2007), em <<http://www.ub.es/irea/working_papers/2007/200704.pdf, afirmam que, na Europa,
a administração contratual do preço se dá, predominantemente, por fórmulas baseadas no esquema de price-cap.
17 Braeutigam, Ronald. (1989) Optimal policies for natural monopolies. Em “Handbook of industrial organization”,
Vol. 1, Longman.
18 Há toda uma extensa bibliografia a respeito das falhas de governo na regulação, principal campo de estudo da
escola econômica conhecida por “escolha pública”. Dois de seus principais expoentes são James Buchanan e Gordon
Tullock.
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da intervenção estatal indireta, é enganoso imaginar que num estado diferente de coisas –
imagina-se reguladores fortes, neutros, bem capacitados e absolutamente retos – a oferta de bens
e serviços por agentes regulados pudesse se dar de forma eficiente. É simplesmente impossível,
uma vez iniciada a delegação, que os sinais emitidos pelo mercado sejam acompanhados com
rapidez – ou mesmo sejam acompanhados, de qualquer forma – pelo agente regulado: os preços
dos insumos que estão além do controle do governo permanecem variando (além disso, há preços
controlados que variam conforme contingências políticas), ocorrem alterações na quantidade e
nas preferências da demanda, novas tecnologias e processos produtivos aparecem, podem surgir
concorrentes inesperados, modificam-se as condições macroeconômicas (juros, inflação, câmbio)
etc. Nada disso pode ser previsto de antemão, e muito menos absorvido com facilidade e
prontidão nos termos da relação contratual do ente público com o agente privado. O regulador
não tem como obter informações suficientes acerca do impacto dessas mudanças no negócio
explorado pelo regulado, tendendo a assumir, recorrentemente, posições inconsistentes, ora em
nome do princípio do “second best”, ora em nome da sustentabilidade das operações. Em razão
mesmo de não contar com o único instrumento capaz de fornecer informação racional àqueles
que tomam decisões empresariais – o sistema de preços livres – o regulador, ainda que embuído
dos melhores propósitos, é incapaz, na passagem do tempo, de orientar a produção no sentido
desejado pela sociedade, mas apenas no sentido do que assume ser esse desejo, o que é pouco
menos do que arbitrariedade.

Livre mercado

Quer-se denominar livre mercado o ambiente institucional e legal em que
vigora a livre concorrência, isto é, no qual não há impedimentos oriundos da lei ou de decisões
governamentais para o ingresso de um empreendedor em determinada atividade; é também o
ambiente no qual o empreendedor produz em conformidade com seus próprios planos, decidindo
o que produzir, como produzir, com que insumos, a que custo, o quando produzir, como e onde
vender, o quanto vender e a que preço. Evidentemente, como o provam os fatos, tais liberdades
não são todas elas garantidas nas sociedades modernas. Atingem-nas restrições de várias ordens, a
depender da crença do grupo social na capacidade de auto-regulação do mercado. Comentou-se
aqui sobre isso quando foram abordadas as falhas de mercado e o bem-estar social.

Vista a caracterização do livre mercado como posta acima, pode parecer
que o empreendedor possui um poder extraordinário, o que justificaria a imposição de limites ou
de orientações estatais para sua atuação, em nome do interesse social. Ocorre que nenhuma
decisão do empreendedor é sustentável economicamente se não corresponder aos interesses dos
consumidores. São estes que determinam, por suas volições, o que querem que seja produzido e a
que preço. Adquirem o que segundo sua avaliação é útil. Apenas o que é útil faz sucesso no
mercado, e são os usuários dos produtos, ou seja, os consumidores, que decidem o que é útil e o
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que não é. Não há nenhuma garantia, obviamente, de que a produção de determinado bem ou
serviço seja realizada e, se realizada, de que certas quantidades ou preços sejam alcançados. Isso,
quem dita é o consumidor.

É comum criticar-se essa alegada autoridade do consumidor com base na
hipótese segundo a qual investimentos intensivos em capital e de longo prazo de maturação,
como no caso dos aeroportos, não podem depender exclusivamente de preferências temporais
manifestadas pelo mercado, devendo receber algum apoio institucional ou financeiro do estado,
sob pena de o empreendedor não se arriscar nesse tipo de negócio. Essa linha de argumentação
toma por evidente que o empresário ou será incapaz de planejar suas próprias ações para dar
conta do risco ou o fará de forma excessivamente cautelosa, temendo perdas futuras e, com isso,
colocando em dificuldade a expansão da demanda.

Todavia, não há nenhuma razão para se acreditar que no livre mercado
essas alternativas cheguem a acontecer. Grande parcela do temor de se investir a longo prazo, no
Brasil especialmente, decorre de excessiva intervenção monetária governamental, destinada a
forjar resultados nos planos de controle da inflação e de financiamento do déficit público. Juros
altos, como os que ainda se praticam no país, inclinam o empreendedor a buscar investimentos de
lucratividade menos duvidosa e de maior liquidez, características que não se conformam com
facilidade a projetos aeroportuários, principalmente se toda a operação que se segue à construção
do complexo estiver sujeita a controles severos de preço, qualidade e quantidade. Embora
nenhuma atuação empresarial esteja isenta de risco, parece inegável que o temor de uma atuação
anímica do empresariado no setor de aeroportos só faz muito sentido se o risco em questão tiver
como fundamento primeiro a ação política do estado, em diversas frentes. Havendo ambiente
desimpedido para a ação empresarial, parece improvável que o risco inerente a empreendimentos
de vulto seja suficiente para deprimir a oferta de serviços aeroportuários. Pode bem ocorrer algo
diferente disso. Em que pesem a sazonalidade do transporte aéreo e alguns períodos curtos de
contração da atividade, as últimas décadas vêm demonstrando que se trata de um serviço não
apenas consolidado, mas em franca expansão, a ponto de atingir taxas de crescimento anual
sistematicamente mais elevadas do que as taxas de crescimento do PIB. Essa forte e continuada
demanda, se representa uma pressão cuja engrenagem governamental tem pouca maleabilidade
para lidar, é justamente o incentivo mais poderoso para que o setor privado invista na ampliação
da oferta, em busca de lucros – e que se atente: não apenas de serviços aeroportuários, per se,
como também de serviços que se beneficiem da concentração de pessoas e da facilidade logística.
A esse respeito, é bom notar que a liberdade de iniciativa convida a uma exploração maior dos
serviços aeroportuários, e não o contrário. Apesar de não se poder prever que tipo de estrutura de
oferta (monopolista, oligopolista, atomizada etc) o setor aeroportuário assumiria em algum tempo
sob o mercado livre, vale dizer que qualquer que fosse essa estrutura haveria incentivo para
pronto atendimento da demanda excedente ou potencial, de vez que o ingresso na atividade
estaria aberto a qualquer empresário.
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Estrutura da indústria

Por estrutura da indústria deseja-se assinalar o alcance geográfico da
empresa dedicada a explorar aeroportos. O interesse, aqui, é vislumbrar que efeitos sobre a
atividade aeroportuária pode ter o campo de atuação daquele que a promove. Mundo afora,
existem exemplos de exploração aeroportuária mediante a constituição de empresa monopolística
nacional – tal é o caso brasileiro -, de empresa monopolística regional e de autoridade local.

Monopólio nacional

Sobre o monopólio nacional é preciso esclarecer, desde já, que pode ter
origem em decisão político-administrativa – é o que sucedeu no caso da INFRAERO – ou advir
de arranjos sucessivos em ambiente de livre concorrência. Trata-se de situações distintas, é claro,
porquanto têm como causa, uma, a vontade institucional, por força de lei – e, em consequência,
certa garantia de estabilidade –, e, outra, a manifestação de preferências no mercado, que pode
acabar por conduzir certa firma a posição monopolista, sem que ela goze, no entanto, de qualquer
garantia contra investidas dos chamados “entrantes”. Numa circunstância, vigora um indisfarçável
incentivo à acomodação; noutra, a firma deve manter-se permanentemente atenta às condições de
mercado, atendendo os interesses do consumidor de maneira mais adequada do que qualquer
outra.

Para teóricos da regulação, o simples fato de o monopólio se manifestar
já constitui motivo para a intervenção governamental, ainda que tenha resultado exclusivamente
do livre jogo das forças no mercado. Os argumentos que sustentam essa posição já foram
brevemente apresentados, e contrastados, em item anterior deste trabalho. Não faz muito sentido,
em verdade, apontar aqui possíveis deficiências na atuação econômica da firma monopolista ou
repercussões negativas que o monopólio possa ter para a sociedade se, em última instância, a
própria liberdade de mercado oferece o antídoto contra os efeitos do eventual desvirtuamento da
força monopolista. Em todo caso, não se ignora que possam suceder problemas oriundos da
existência de apenas um ofertante em todo o território; quer-se apenas ressaltar que se uma firma
assume posição de completo domínio, a despeito de prevalecer liberdade de entrada no mercado,
é razoável supor que, no balanço entre benefícios e custos sociais gerados por essa posição
dominante, os primeiros superam os segundos.

Feita essa observação com respeito ao monopólio formado no âmbito de
mercado, passa-se a considerar o monopólio criado por determinação legal, instituído para o fim
de uniformizar a gestão do patrimônio aeroportuário no território do país.
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De acordo com Palhares e Espírito Santo Jr. (2000)19, o benefício deste
modelo é fornecer recursos àqueles aeroportos que nunca ou raramente são lucrativos, tanto para
suas ampliações como, o que é mais importante, para as suas necessárias manutenções e
operações. Todavia, continuam os autores, seria esse um benefício limitado, ficando restrito às
dimensões da rede aeroportuária, não atingindo desdobramentos múltiplos pelas economias das
comunidades e regiões em que se encontram localizados. Desta sorte, acrescentam ainda, restrita
pela regência una da administração central, “um aeroporto deficitário não conseguiria evoluir
livremente para aproveitar as excepcionais características de sua infraestrutura em ser um
potencial multiplicador da economia local e regional”. Com isso, insistem, diversos recursos de
natureza não-aeronáutica deixariam de ser observados, analisados e aproveitados. Essa cegueira
faria com que os deficitários permanecessem dependentes não apenas dos lucrativos da rede, mas
das suas próprias receitas aeronáuticas, que na grande maioria das vezes é limitada pelas atividades
e  características sócio-econômicas das regiões onde estão localizados. Ao fim, os autores ainda
mencionam outro problema, nos seguintes termos: “(...) a administração daqueles aeroportos que
registram lucros não se vê estimulada a buscar novas estratégias para multiplicar esses lucros, uma
vez que nunca os obterão diretamente em retorno. Assim, pode-se supor que, aliado e em função
dessas limitações, o modelo atual centralizado favorece uma “falta de estímulo” à busca de novos
conceitos e estratégias comerciais que possam vir modernizar, reinventar e retomar a importância
da administração de cada um dos principais aeroportos brasileiros”.

Não é necessário acrescentar muito ao que se disse acima, exceto que a
formação de uma rede nacional de aeroportos gerida desde um controle centralizado já foi
experiência relativamente comum, tendo sido vivida por muitos países, desde a Segunda Guerra
até meados da década dos noventa, na maior parte dos casos expressivos. Boa parte desse período
foi caracterizado pela imaturidade da indústria do transporte aéreo, para cujo desenvolvimento os
governos julgavam necessário oferecer apoio direto na forma de consolidação de uma rede
aeroportuária segura e compatível com novas tecnologias aeronáuticas. No entanto, à medida que
aeroportos específicos começaram a demonstrar capacidade de autosustentação, a estrutura
monopolista passou a ser desmontada, em uns casos ficando a rede de aeroportos deficitários sob
domínio de ente do governo central, em outros sob domínio de poderes locais, que contam com
alguma ajuda em termos de subsídio proporcionado pela autoridade nacional.

                                                          
19 PALHARES, G. L., ESPÍRITO SANTO JR, R. A., 2000, “Desafios para uma Nova Realidade em Administração
de Aeroportos no Brasil”. In: Anais do XIV Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Ensino em
Transportes, 2000, Gramado, RS. Panorama Nacional da Pesquisa em Transportes 2000. Rio de Janeiro: ANPET,
2000: 191 – 202.
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Monopólio regional

O monopólio regional é versão branda do monopólio nacional, sendo
possível dirigir-lhe, observada a proporção, os mesmos comentários feitos acima. Sua emergência
é antes circunstancial que necessária. De fato, se existe a preocupação política de consolidar, em
curto ou médio prazo, uma rede nacional de aeroportos com características relativamente
uniformes, e se a estrutura tributária favorece a concentração de recursos em nome do poder
central, é de se esperar que a solução descrita no item anterior acabe por prevalecer. Se, por outro
lado, não vigoram grandes disparidades regionais, existe razoável capacidade de investimento pelo
ente regional e toleram-se ritmos diferentes para consecução de projetos, há boas chances de o
monopólio regional servir de alternativa ao monopólio nacional, com a vantagem de criar o efeito
comparativo e competitivo (ao menos para linhas internacionais), importante para o incremento
da eficiência no setor.

Administração aeroportuária individualizada

Significa que a cada aeroporto corresponde um explorador em particular,
pouco importando, no caso, se prevalece o controle público ou privado da gestão aeroportuária.
Também não descaracteriza a administração individualizada o fato de uma mesma pessoa jurídica
contar com participação no controle de vários aeroportos, desde que haja autonomia de gestão
em cada um deles.

Hoje, grande parte dos especialistas julga que essa estrutura
descentralizada do sistema aeroportuário colabora para o aumento da receita e da qualidade dos
serviços oferecidos, não apenas porque instiga as empresas a se manter eficientes em seu campo
de atuação, sob pena de perder mercado junto a companhias aéreas (especialmente no caso de
linhas internacionais e de empresas de baixo custo – low-cost), mas também porque favorece a
exploração do aeroporto como centro de negócios variados para sua área de influência – daí, por
exemplo, o conceito de aeroporto-indústria. Observam Palhares e Espírito Santo Jr. (2000)20 que
essa visão mais independente, ampla e sistêmica é encontrada em aeroportos europeus e norte-
americanos, nos quais se observa que as receitas provenientes das atividades que não estão
relacionadas ao transporte aéreo propriamente dito (aluguel de lojas, concessão de áreas,
estacionamentos, propaganda não-aeronáutica etc.) já superam as receitas estritamente
aeronáuticas.

                                                          
20 PALHARES, G. L., ESPÍRITO SANTO JR, R. A., 2000, “Desafios para uma Nova Realidade em Administração
de Aeroportos no Brasil”. In: Anais do XIV Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e Ensino em
Transportes, 2000, Gramado, RS. Panorama Nacional da Pesquisa em Transportes 2000. Rio de Janeiro: ANPET,
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Segundo Soutelino (2008)21, a Organização de Aviação Civil Internacional
– OACI, aponta as seguintes vantagens decorrentes da individualização dos aeroportos: a)
autorização de serviços através da autonomia financeira e operacional; b) encorajamento do
crescimento da cultura empresarial; c) diminuição de despesas por unidade de tráfego relativa a
outros aeroportos do mesmo tamanho; d) investimento, em aviação, das taxas pagas pelos
usuários; e) redução da responsabilidade financeira do Estado; f) geração de melhorias na
qualidade dos serviços; e g) estabelecimento de uma distinção clara entre o órgão regulador e o
prestador de serviços. Diz o mesmo autor que a OACI ainda recomendaria a individualização de
aeroportos em virtude de a providência facilitar o engajamento da iniciativa privada na exploração
dos complexos aeroportuários. Para a OACI, continua, a participação maior de capitais privados
se justificaria por, pelo menos, quatro motivos: a) os Estados enfrentam problemas financeiros; b)
a privatização gera receitas expressivas para os Estados investirem em suas atividades-fim; c) hoje,
os aeroportos são considerados atividades empresarias como muitas outras, e; d) já existe uma
indústria global de gerenciamento de aeroportos.

Duas experiências expressivas no que concerne a individualização de
aeroportos podem ser encontradas na Austrália e no Canadá. No primeiro, os direitos de
exploração foram transferidos da empresa estatal para empresas diversas do setor privado; no
segundo, foram autoridades aeroportuárias locais, não-lucrativas, que assumiram o controle dos
aeroportos, em suas respectivas áreas, embora a propriedade desses aeroportos tenha continuado
a ser do governo federal. Na experiência australiana, os pequenos aeroportos ficaram sob a
responsabilidade de governos locais; na experiência canadense, os pequenos aeroportos, que não
pertencem ao poder central, puderam contar com a constituição de um fundo de amparo,
alimentado por pagamentos realizados anualmente pelas administrações locais dos 26 aeroportos
de propriedade do poder central. Ressalte-se que o importante problema da manutenção de
aeroportos deficitários será analisado no âmbito dos itens dedicados ao modelo INFRAERO.

Amiúde, alguns analistas que apontam benefícios na individualização de
aeroportos destacam a idéia de que não se deve apenas levar a efeito essa experiência, mas
também produzir marcos legais que impeçam aquisições, transferências ou associações que, de
alguma maneira, subvertam o caráter concorrencial da referida estrutura. Assim como se buscou
garantir em lei o monopólio, buscar-se-ia, agora, garantir em lei a concorrência. Já se delineou
aqui que essa espécie de estruturalismo não condiz com a dinâmica de mercado, podendo dar
causa a ineficiências quase tão graves quanto as de um monopólio mantido por força legal.

                                                          
21 SOUTELINO, ANDRÉ LUÍS. 2008, Recriando a ARSA. Universidade Cândido Mendes. Rio de Janeiro.
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O MODELO INFRAERO

Seguindo a tipologia de modelos proposta neste trabalho, pode-se
caracterizar o modelo INFRAERO como aquele que adota a forma de propriedade pública,
sujeito a um grau de intervenção governamental muito elevado, e de alcance territorial nacional.
Fiúza e Pioner (2009)22 apresentam certas especificidades desse modelo e sobre ele opinam, como
a seguir:

“Nascida em Dezembro de 1972, quando o então Ministério da Aeronáutica transformou a ARSA (Aeroportos

do Rio de Janeiro S.A.) na Empresa Brasileira de Infra-estrutura Aeroportuária (Infraero), esta empresa pública

atualmente sob a égide do Ministério da Defesa possui a responsabilidade de administrar os principais aeroportos

de médio/grande porte do país, bem como os pequenos aeroportos situados nas capitais (Campo de Marte [SP] e

Jacarepaguá [RJ] são exemplos). A Infraero é responsável por 67 aeroportos no país e está dividida em sete

Superintendências Regionais (nomenclatura estabelecida em agosto de 2001, em substituição aos antigos Centros de

Negócios – CNs), cada uma responsável por uma certa região previamente definida e seus principais aeroportos.

Entretanto, o controle-geral é centralizado na sede, em Brasília. Esta centralização administrativa previne que

cada CN estabeleça, a seu próprio critério e/ou por suas necessidades, particularidades para um ou mais dos

aeroportos sob sua jurisdição. Desta forma, os CNs não têm autonomia para, por exemplo, aplicar um

aumento/redução nas tarifas de embarque de passageiros ou uma redução na tarifa de pouso noturno.

Ademais, a centralização dos recursos e a necessidade de operar em subsídio cruzado (São Paulo/Guarulhos

[GRU] é um exemplo de um aeroporto lucrativo, enquanto que Rio Branco [AC] ou Palmas [TO] são exemplos

de deficitários; o primeiro, juntamente com outros poucos lucrativos, garantem os recursos para a operação dos

demais), gera um atraso na modernização de todo o sistema. Recursos oriundos de GRU nunca são totalmente

redirecionados para o próprio, mas sim somados aos lucros de outros e depois diluídos para todos os 67 aeroportos

da rede. Assim, o atual modelo centralizado continuamente alimenta a estagnação e a falta de estímulo para novos

esforços, idéias e conceitos administrativos nos aeroportos deficitários. Sendo bem ou mal administrados, estes

aeroportos deficitários não precisam se preocupar, afinal têm seus recursos garantidos pelos lucros de GRU e outros

poucos! Na mesma moeda, alimenta outra dose de falta de estímulo e falta de modernização administrativa nos

aeroportos lucrativos. De fato, porque suas administrações devem se desdobrar para serem mais eficientes, estarem

mais próximas dos usuários e promoverem estudos para tornar o aeroporto mais atraente e confortável se os lucros

que vierem a gerar nunca serão revertidos integralmente para suas infra-estruturas? Qual o verdadeiro estímulo

gerencial, profissional e humano que indivíduos trabalhando com o objetivo de aumentar a eficiência administrativa

em qualquer um destes 67 aeroportos pode ter se, não importando os marcos positivos a que alcançar, os ineficientes

continuarão a ser beneficiados pelos seus lucros e esforços?

Como se não bastasse, o modelo centralizado como atualmente em uso no país limita, e muito, qualquer esforço de

uma Superintendência Regional ou mesmo da equipe da administração de um dado aeroporto, em elaborar estudos
                                                          
22 Fiuza, Eduardo P.S. &  Pioner, Heleno Martins (2009). Estudo econômico sobre regulação e concorrência no setor
de aeroportos. Consultado em http://www.anac.gov.br
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para uma melhor integração deste com a sua área de influência socioeconômica. Em verdade, uma vez que a

Infraero persiste em caminhar no sentido oposto às administrações dos principais aeroportos no mundo ao não

elaborar estudos detalhados de impactos econômicos e do potencial multiplicador das suas infra-estruturas, pode-se

dizer que a empresa desconhece totalmente a verdadeira magnitude da área de influência socioeconômica dos seus

aeroportos. Em assim desconhecendo, a empresa persiste em não trabalhar em conjunto com as prefeituras e

governos estaduais, e muito menos com as câmaras de comércio, órgãos de turismo e representantes das indústrias

locais. Simplesmente ao não se “trabalhar em conjunto”, perde-se receitas e possíveis lucros, deixa-se de gerar

empregos, recolher mais impostos, aproveitar múltiplas oportunidades de negócios, desenvolver o turismo, contribuir

para a distribuição de renda para a população, fora tantos outros atrasos não mais admissíveis para um país como

o Brasil.

Esse julgamento acerca do tipo de modelo de exploração aeroportuária
adotado no país dificilmente pode ser contestado, embora possa, evidentemente, ser
complementado, em função mesmo dos argumentos que já se apresentaram neste trabalho.
Tabela elaborada pelos autores citados, a partir de dados colhidos pela própria INFRAERO, dá
uma idéia bastante expressiva do comprometimento, em termos de eficiência, que o atual modelo
institucional acarreta. Mostra-se, em seguida, a posição da INFRAERO e, especificamente, do
Aeroporto de Guarulhos em ordenações feitas a partir da comparação entre diversos aeroportos
internacionais, com respeito a alguns indicadores:

Fonte: INFRAERO, com elaboração de Fiúza e Pioner (2009)

Observa-se que as únicas posições elevadas da INFRAERO no ranking

dizem respeito, primeiro, ao número absoluto de passageiros movimentados – o que se explica
pela posição de monopolista nacional, em contraste com empresas que atuam em um ou poucos
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aeroportos – e, segundo, ao percentual de custo de pessoal sobre a receita total, o qual, enfim, não
é um indicador de natureza positiva para a estrutura de negócios.

Manutenção ou modificação do modelo INFRAERO

Muitas considerações feitas em itens anteriores deste trabalho revelam
debilidades acentuadas no modelo de exploração aeroportuária adotado no Brasil. Não apenas do
ponto de vista teórico o modelo parece inadequado; também análises empíricas vêm apontando
que a permanência, em todo o país, de uma empresa estatal monopolista no setor de aeroportos
está a provocar atrasos em investimentos e insuficiência de desempenho.

Vista a questão desde os comentários aqui endereçados a cada uma das
espécies dos três gêneros de categoria selecionados para objeto de análise, o modelo adotado por
meio da constituição e atuação da INFRAERO – propriedade pública, intervenção discricionária
do governo e monopólio de alcance nacional – é, entre as combinações possíveis, uma das mais
deletérias para o desenvolvimento da indústria aeroportuária, hoje contrastando as organizações
institucionais arquitetadas na maioria dos países relevantes no campo aeronáutico, que buscam
reduzir a participação do capital público na propriedade de aeroportos, basear o funcionamento
do setor em regulação editada por agências independentes (o que ainda se faz de maneira tímida,
no Brasil, por meio da ANAC) e estimular a “individualização” dos complexos aeroportuários.
Tira-se, daí, conclusão inevitável no sentido de que é preciso, com urgência, rever o modelo
legalmente constituído no país.

Em referência ao que se discutiu anteriormente neste trabalho, há alguns
caminhos possíveis. Primeiro, quanto à propriedade.

Comparada à opção de se privatizar a INFRAERO, a medida de abrir o
capital da empresa é, certamente, bem mais cômoda politicamente, não se podendo negar que, em
vista do quadro atual, tivesse o condão de ampliar a capacidade de investimento no setor e de
aumentar a produtividade nos aeroportos, por melhoria de gestão. Contudo, é impossível ignorar
que a administração pública, mantendo o controle do negócio, continuaria a sujeitá-lo a um
ambiente corporativo e a diretrizes de investimento e atuação ainda influenciados por critérios e
normas alheios, quiçá contrários, à eficiência empresarial. Sobre a privatização, alguns analistas
entendem que a simples transferência da empresa, do setor público para particular, sem que se
altere a condição de monopólio, pouco ou nenhum benefício trará para o setor, pois o fator
essencial para a melhoria da performance, asseveram, é a exposição à concorrência. Não se deseja
aqui criticar francamente essa teoria, mas colocá-la no que parece ser seu devido lugar: algo que,
sem dúvida, pode acontecer, em especial se o quadro institucional não acompanhar a privatização,
mas que está longe de ser inevitável. Não fossem por outros motivos, o simples fato de a
propriedade da empresa estar em mãos de controladores que podem usufruir dos benefícios de
decisões que, no médio e longo prazos, mostrem-se conscienciosas (ou o inverso, evidentemente)
– o que dificilmente ocorre com o grupo político que controla a empresa pública durante sua
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gestão governamental – já é um grande incentivo para que a empresa privada atue com maior
eficiência. De qualquer maneira, para que fique claro, é bom ressaltar um aspecto comentado de
forma mais geral anteriormente: privatizar a INFRAERO por inteiro ou em partes (se essa for a
opção) é menos importante do que garantir livre entrada no setor. Com a concorrência
franqueada, é apenas uma questão de tempo para que a empresa privada monopolista, não sendo
eficiente, acabe por transferir parte de seus aeroportos a novos exploradores.

Com respeito a que caminho seguir no tocante ao grau de intervenção do
governo, vale dizer que própria condução do setor para a esfera de influência privada deixa nada
além de duas alternativas: regulação ou livre mercado. De fato, nenhum capital privado deseja
ingressar numa atividade cujas balizas não estejam razoavelmente claras. Mesmo no caso de
participação minoritária privada em empresa estatal, há de se ter uma legislação que limite a
discricionariedade da administração pública e que submeta o negócio a um escrutínio que ofereça
transparência aos investidores. No contexto brasileiro, bastante marcado pelo intervencionismo, é
realista esperar por uma atuação mais pujante da agência reguladora, em substituição a um cenário
de grande autonomia da INFRAERO (ou de quem a controla, por certo). Muito embora, como
princípio, a idéia do livre mercado continue vigorosa, é preciso tomar em conta que existem
muitos entraves institucionais e políticos entre o abandono de um modelo estatal e a adoção de
um mercado de aeroportos desimpedido. Uma regulação branda, que permita grande flexibilidade
na formulação de preços, na adoção de novas técnicas e no planejamento de investimentos, pode
ser uma escolha muito sensata para os anos seguintes.

Enfim, a decisão sobre se manter uma empresa nacional, ou cindí-la em
unidades regionais ou, até, locais. Por tudo o que já se disse neste trabalho, resta claro que a
descentralização é a estratégia mais adequada, a esta altura, para imprimir o aumento de eficiência,
permitir o ingresso de capital privado na atividade, instituir a concorrência e estreitar os laços do
aeroporto com a comunidade que o circunda. O grande problema alegado para a descentralização
é a existência de um grande número de aeroportos deficitários sob domínio da INFRAERO, os
quais têm sua operação e seus investimentos garantidos mediante expediente de subsídio cruzado
no âmbito da própria empresa. Aeroportos considerados superavitários, como os de Guarulhos e
de Viracopos, em Campinas, costumam gerar receita tal que parte dela pode ser dirigida a outros
complexos, viabilizando a manutenção do sistema aeroportuário como um todo.

Conquanto não se deseje negar a existência desse problema, é necessário,
em primeiro lugar, relativizá-lo. Dada a estrutura tarifária rígida da INFRAERO, parte da
deficiência de receita frente os custos, em certos aeroportos, pode ser nada mais do que
desalinhamento tarifário, isto é, a cobrança de tarifas em patamar inferior àquele que o mercado
de aviação pode bem suportar. Outra variável que interfere nesse tipo de análise é a própria
produtividade da mão-de-obra a serviço da INFRAERO, que não está necessariamente no
mesmo plano da exigida por empresas privadas, para não mencionar outros itens de custo, como
compras públicas, por exemplo. Por fim, mas não menos importante, é intuitivo mesmo que uma
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estrutura descentralizada tenha mais estímulo em buscar fontes alternativas de receita, pois não
poderia contar com aportes externos, justamente o que hoje tem lugar na INFRAERO, por meio
do sistema de subsídio cruzado. O que se observa nos aeroportos explorados pela INFRAERO é,
com poucas exceções, uma participação tímida da receita oriunda de negócios não-aeronáuticos
na receita total, denotando grande espaço para avanços em direção à sustentabilidade financeira
desses complexos, caso esse veio seja convenientemente aproveitado.

Em todo caso, a despeito de virem à tona algumas dessas medidas, é bem
plausível supor que alguns aeroportos não consigam gerar recursos suficientes para manter sua
estrutura operacional e se modernizar. Portanto, a questão de como manter essas estruturas
deficitárias continuaria. Fiúza e Pioner (2009)23relacionam algumas soluções aventadas, dando
destaque para aquela que preconiza a dissolução gradual da INFRAERO e privatização de lotes
de aeroportos, compostos tanto por superavitários como por deficitários.

                                                          
23 Fiuza, Eduardo P.S. &  Pioner, Heleno Martins (2009). Estudo econômico sobre regulação e concorrência no setor
de aeroportos. Consultado em http://www.anac.gov.br
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Todavia, os autores mesmos alertam para a eventual dificuldade de se
despertar o interesse de grupos privados com esse modelo de privatização, cautela que tende a ser
tanto maior quanto mais rígidas forem as regras tarifárias, de operação e de investimento
prescritas para o lote de concessão.

Na expectativa de que a concessão em lotes de aeroportos não surta o
interesse desejado, alguns especialistas lembram que é possível, e até mesmo comum, que o poder
público, federal, regional ou local, assuma o ônus de administrar os complexos deficitários, em
razão de benefícios sociais decorrentes da disponibilidade de aeroporto em certas áreas. Nesse
caso, a iniciativa privada exploraria tão-só os aeroportos que, a seu juízo, indicassem possibilidade
de lucro.

Uma opção (para contornar o problema de aeroportos deficitários) de
que dificilmente se ouve falar é a exploração aeroportuária mediante sharing groups ou clubs. Na
literatura econômica, um clube é o tipo de associação de particulares e/ou de entidades que busca
explorar bem de uso público mediante a exclusão dos que não se interessarem em contribuir
regularmente para a manutenção e melhora do empreendimento. Significa dizer que os membros
do clube, considerando os benefícios de explorar regularmente certo bem maiores do que os
respectivos custos, dispõem-se a arcar com as despesas daí decorrentes (ou a maior parte delas),
desde que possam impedir o acesso de free-riders, aqueles que desejam fruir do bem sem nada ou
pouco contribuir para isso.

Diferentemente do que ocorre num aeroporto deficitário explorado pelo
poder público, num aeroporto sob responsabilidade do clube, seriam seus próprios membros – e
não a sociedade pagadora de impostos – os responsáveis por garantir a provisão do bem. Não
precisariam, esses membros, ser os únicos usuários do aeroporto, conquanto seja imprescindível
que usuários eventuais, não filiados ao clube, tivessem sobre si o ônus de uma tarifa
suficientemente alta para desestimular a não adesão.

Mas quem seriam, afinal, os sócios desse clube que administra aeroporto
deficitário? Não há resposta pronta a essa pergunta, de vez que cada situação concreta pode gerar
seu próprio arranjo. Em uma aproximação, porém, são candidatos óbvios empresas aéreas (que se
não filiadas deixariam de poder operar no aeroporto), administrações municipais beneficiadas pela
existência do aeroporto (funcionários a serviço ou cargas públicas de entes municipais não filiados
poderiam ser barrados), indústrias localizadas na área de influência do aeroporto que dependam
do transporte aéreo para atuação em mercado regional ou nacional, hotéis e outros complexos
turísticos e, por que não?, pessoas físicas. A cada um desses sócios, seriam entregues licenças de
utilização do aeroporto conforme a contribuição (anual, mensal?) oferecida ao clube.
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Pode-se querer saber com mais especificidade como evitar que cada um
desses possíveis associados que foram citados deixe de ingressar no clube. Quer-se imaginar que o
mecanismo mais provável a ser adotado em casos como o de pessoas físicas ou de hotéis, seja o
de exigir, de cada passageiro a apresentação de documento de associado (que pode assumir vários
formatos, evidentemente) ou a entrega, se o passageiro não for contribuinte, de uma licença
individual coberta pela rede hoteleira, por exemplo. Nessa última hipótese, sabendo que terá de
pagar uma espécie de sobretaxa no aeroporto, o turista pode cobrar do hotel que lhe conceda a
licença, sob pena de escolher outro destino. Trata-se, enfim, de uma tentativa de angariar
contribuições permanentes de todos aqueles que mais diretamente são beneficiados pela
existência de um complexo aeroportuário em seu território, deixando de lado a atuação exclusiva
do poder público.
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