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Apresentação

O Brasil será palco dos mais importantes eventos esportivos do mun-
do nos próximos cinco anos e deve organizar de modo extraordinário 
todos os certames que terão nosso país como sede. 

Neste contexto é preciso o esforço de todos para que o país obtenha 
resultados altamente positivos, e para tanto é necessário um trabalho 
conjunto de toda a sociedade brasileira, em vista da convicção de que 
ainda é insatisfatória a situação atual e o planejamento dos aeroportos 
nacionais, da infraestrutura das empresas aéreas e a relação destas com 
o consumidor em conjunto com a política de concessões aeroportuárias 
para a iniciativa privada, bem como o estado da infraestrutura das ma-
lhas aérea e viária do país e a política de formação de pilotos civis e suas 
implicações quanto ao turismo e à política nacional de aviação.

Afinada e comprometida com o sucesso de eventos importantes 
como a Copa das Confederações em 2013, a Copa do Mundo em 2014 e 
as Olímpiadas de 2016, a Comissão de Turismo e Desporto, com o intui-
to de acentuar o debate acerca dessa problemática, atuou, em parceria 
com as Comissões de Viação e Transportes; Fiscalização Financeira e 
Controle e a Comissão de Defesa do Consumidor, promovendo amplas 
audiências públicas com todos os setores envolvidos para a busca de 
soluções que permitam ao país estar apto para recepcionar a grande leva 
de turistas que virão ao Brasil nos próximos cinco anos em função des-
ses acontecimentos.

A primeira audiência pública, realizada no dia 18 de maio de 2011, 
debateu a situação de empresas aéreas no que diz respeito às questões de 
infraestrutura e de relação com o consumidor, além dos grandes eventos 
que estão por vir, e a atual situação da infraestrutura das malhas aérea e 
viária, quando participaram representantes do Departamento de Prote-
ção e Defesa do Consumidor, das empresas aéreas Gol, TAM, Pantanal, 
Trip, Passaredo, Webjet e Azul.
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No dia 1º de junho foi a vez de aferir a situação atual e o planejamento 
dos aeroportos nacionais para a copa 2014 e os procedimentos aplicados 
pela fiscalização junto às companhias aéreas e a política de concessões ae-
roportuárias para a iniciativa privada. Nesse dia a CTD recebeu represen-
tantes da Secretaria de Aviação Civil (SAC), da Agência Nacional de Avia-
ção Civil (Anac) e da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária 
(Infraero) para um debate profundo sobre nosso sistema de aviação.

No dia 24 de agosto a Comissão de Turismo e Desporto chamou para 
si a responsabilidade de debater a política de formação de pilotos ci-
vis e analisar o mercado de trabalho atual, bem como suas implicações 
quanto ao turismo e à política nacional de aviação, convidando para essa 
discussão representantes da Secretaria de Navegação Aérea civil da Se-
cretaria Nacional de Aviação (SNA); da Faculdade de Ciências Aeronáu-
ticas – Instituto Toledo de Ensino – São Paulo; do Sindicato Nacional 
dos Aeronautas (SNA); da Associação de Pilotos e Proprietários de Ae-
ronaves (Appa); e da Federação dos Aeroclubes do Rio Grande do Sul; 
da Associação Brasileira de Aviação Geral; da Associação Nacional dos 
Aeronautas do Movimento Ético da Aviação e da Associação dos Pilotos 
de Helicópteros. 

Nesta publicação pode-se acompanhar a íntegra dos debates que 
buscaram mostrar caminhos e soluções para temas tão relevantes neste 
momento ímpar de nossa história.

Brasília, fevereiro de 2012.

Deputado Jonas Donizete 
Presidente da Comissão de Turismo e Desporto
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Audiência Pública para debater  
a situação de empresas aéreas no que  
diz respeito às questões de infraestrutura 
e de relação com o consumidor, além 
dos grandes eventos que estão por vir, e 
da atual situação da infraestrutura das 
malhas aérea e viária

ementa: Audiência pública conjunta da Comissão de Turismo e Des-
porto, da Comissão de Viação e Transportes, da Comissão de Fiscalização 
Financeira e Controle e da Comissão de Defesa do Consumidor para de-
bater a situação de empresas aéreas no que diz respeito às questões de in-
fraestrutura e de relação com o consumidor, além dos grandes eventos que 
estão por vir, e da atual situação da infraestrutura das malhas aérea e viária.

Convidados: Juliana Pereira da Silva – diretora do Departamento 
de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça; Alberto  
Fajerman – diretor institucional da Gol Linhas Aéreas; Paulo Cézar Cas-
tello Branco – representante da TAM Linhas Aéreas e Pantanal Linhas 
Aéreas; José Márcio Mollo – representante da Trip Linhas Aéreas e pre-
sidente do Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias (SNEA); Ajauri 
Barros de Mello – assessor de relações institucionais da empresa Passa-
redo Transportes Aéreos; Júlio Perotti – vice-presidente de operações da 
Webjet Linhas Aéreas; Pedro Janor – presidente da Azul Linhas Aéreas.

o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Às 14h30min, 
invocando as bênçãos e a proteção de Deus, declaro aberta a presente 
audiência pública. 

Esta é uma audiência pública conjunta da Comissão de Turismo e Des-
porto, da Comissão de Viação e Transportes, da Comissão de Fiscalização 
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Financeira e Controle e da Comissão de Defesa do Consumidor, todas da 
Câmara dos Deputados.

Essas comissões, empenhadas em contribuir para a realização dos 
grandes eventos esportivos já agendados no país resolveram fazer essa 
reunião para saber das empresas, e também argui-las, tanto a respei-
to de questões de infraestrutura quanto de relação com o consumidor, 
além dos grandes eventos que estão por vir, e da atual situação da infra-
estrutura das malhas aérea e viária. 

Estão conosco, na Mesa, os deputados Roberto Santiago, presidente 
da Comissão de Defesa do Consumidor, e Edson Ezequiel, presidente da 
Comissão de Viação e Transportes. 

Esta audiência decorre da aprovação dos Requerimentos nos 11, 23 e 
30, de autoria dos Srs. Deputados Valadares Filho, Otavio Leite e André 
Figueiredo; do Requerimento nº 34, de autoria do Sr. Deputado Arnaldo 
Jardim e outros, aprovados pela Comissão de Viação e Transportes; 
do Requerimento nº 38, de autoria do Sr. Deputado João Magalhães, 
aprovado pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle; dos Re-
querimentos nos 12, 19, 20 e 21, de autoria dos Srs. Deputados Dimas 
Ramalho, César Halum e outros; e também de requerimentos de Roberto  
Santiago, Chico Lopes e outros, aprovados pela Comissão de Defesa do 
Consumidor em reuniões ordinárias realizadas nos dias 16 e 23 de mar-
ço, 13, 27 e 28 de abril e 4 de maio. 

Faz-se necessário ressaltar os nomes dos autores dos requerimentos 
porque eles terão preferência nos questionamentos, logo que iniciados.

A lista de inscrições dos deputados também já se encontra aberta. 
Nós faremos uma lista única. As presidências conjuntas decidiram o se-
guinte formato: nós vamos passar agora por uma saudação inicial dos 
presidentes das comissões.

 Eu quero também agradecer a presença da Sra. Juliana Pereira da 
Silva, diretora do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor 
do Ministério da Justiça; do Sr. Alberto Fajerman, diretor institucional 
da Gol Linhas Aéreas; do Sr. Paulo Cézar Castello Branco, representante 
da TAM Linhas Aéreas e Pantanal Linhas Aéreas; do Sr. José Márcio 
Mollo, representante da Trip Linhas Aéreas e presidente do Sindicato 
Nacional das Empresas Aeroviárias (SNEA); do comandante Ajauri Bar-
ros de Mello, assessor de relações institucionais da empresa Passaredo 
Transportes Aéreos; do Sr. Júlio Perotti, vice-presidente de operações da 
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Webjet Linhas Aéreas; e do Sr. Pedro Janot, presidente da Azul Linhas 
Aéreas.

Passo a palavra ao deputado Roberto Santiago, presidente da Comis-
são de Defesa do Consumidor, para sua saudação inicial.

o sr. dePuTado roberTo saNTiaGo – Muito obrigado, 
presidente Jonas. 

Saúdo o deputado Edson Ezequiel, as Sras. e os Srs. Deputados, to-
dos os representantes das companhias aéreas e a nossa xerife Juliana. 
Ressalto a importância de se fazer o debate, presidente Jonas, dos atu-
ais problemas dos aeroportos e das companhias aéreas que operam em 
nosso país. 

É evidente que a comissão que V.Exa. preside tem um tema específi-
co: a Copa do Mundo. Mas nós, na nossa Comissão de Defesa do Con-
sumidor, queremos estabelecer aqui que a nossa principal preocupação 
é o atual momento, são as coisas que estão acontecendo. E, com certeza, 
nós precisamos buscar soluções o mais rapidamente possível.

o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Obrigado, 
deputado Roberto Santiago.

Com a palavra o deputado Edson Ezequiel, presidente da Comissão 
de Viação e Transportes. 

o sr. dePuTado edsoN eZeQuieL – Agradeço a oportunida-
de. Parabenizo o presidente da Comissão de Turismo e Desporto, Jonas 
Donizette, e o nosso presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, 
Roberto Santiago. 

Vou procurar ser breve, até porque hoje teremos um dia tumultuado, 
lamentavelmente, em termos dos trabalhos da Casa. Nós vamos tentar 
absorver o máximo possível das informações e promover os questiona-
mentos que forem necessários para podermos aclarar uma série de tópi-
cos que foram motivos dos requerimentos dos nossos colegas deputados.

Eu diria, como presidente da Comissão de Viação e Transportes, que 
temos a seguinte situação. A Comissão de Turismo e Desporto está não 
só interessada no relacionamento com as empresas dos ilustres convi-
dados – a quem agradeço por terem comparecido, não vou nominá-los 
para poupar tempo –, ou seja, na atual situação dos trabalhos existentes 
em função da necessidade dos clientes, dos consumidores, bem como, 
por ser uma Comissão de Turismo e Desporto, está preocupada tam-
bém com a área de infraestrutura, particularmente no que concerne aos 
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eventos que vêm pela frente, que são desafios, como a Copa do Mundo, 
as Olimpíadas e a Copa das Confederações. Então, está preocupada com 
as duas partes.

O deputado Roberto Santiago, particularmente, na condição de 
deputado, tem interesse em tudo. Mas, em função da Comissão de De-
fesa do Consumidor, que ele preside, está particularmente preocupado, 
como ele mesmo disse, não só com o relacionamento atual, mas com os 
eventuais desdobramentos, com os planos dos senhores convidados e 
da nossa convidada, em como eles veem a atual situação e quais as suas 
perspectiva para médio e longo prazos.

 No caso da Comissão de Viação e Transportes, temos também a 
mesma preocupação, mas temos uma preocupação especial com a área 
de infraestrutura, porque aqui não estamos olhando apenas para os 
eventos Copa do Mundo, Copa das Confederações e Olimpíadas; nós 
estamos olhando para uma coisa chamada custo-Brasil. Quando fala-
mos custo-Brasil, não nos referimos somente aos passageiros, mas tam-
bém à questão das cargas, ou seja, aos gargalos existentes, que provo-
cam aumento no custo-Brasil em relação ao preço do produto na porta 
da fábrica e ao preço com que ele chega ao destino final. Internamente, 
esse aumento de custo alavanca a inflação; externamente, prejudica a 
competitividade das nossas empresas. 

Então, fico por aqui. Estou ansioso para poder absorver, vamos dizer 
assim, as palavras, as colocações dos nossos ilustres convidados. 

Muito obrigado.
o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Obrigado, 

deputado Edson Ezequiel.
A Comissão de Turismo e Desporto também já realizou três fóruns 

legislativos: nas cidades de Fortaleza, Recife e Curitiba. Começamos 
pela manhã, num debate nas assembleias, tivemos encontro com o go-
vernador e o prefeito para saber das obras viárias com relação aos gran-
des eventos esportivos e terminamos nossa visita nos aeroportos, cons-
tatando in loco a real situação dos aeroportos Brasil afora. Esse tema 
certamente será debatido nesta nossa audiência pública. 

Em comum acordo com os presidentes das comissões, nós defini-
mos o seguinte modelo: como são vários os nossos convidados, vamos 
abrir um prazo de cinco minutos para uma saudação inicial e algo mais 
que os senhores e a senhora julguem interessante falar nesta abertura.  
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Depois, passaremos para os deputados autores dos requerimentos. Daí 
por diante, daremos sequência à lista de oradores inscritos para pergun-
tas e questionamentos. 

A fim de que a audiência tenha uma regulamentação, vamos estipu-
lar para a intervenção das Sras. e dos Srs. Deputados o prazo de três mi-
nutos, prorrogáveis por mais dois minutos, num prazo de cinco minutos 
para cada intervenção. Depois, possivelmente teremos as repostas em 
blocos, aglutinando perguntas de três ou quatro deputados.

Vamos começar pela Sra. Juliana Pereira da Silva, diretora do Depar-
tamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça.

A Sra. Juliana tem a palavra por cinco minutos.
a sra. JuLiaNa Pereira da siLVa – Primeiramente, gosta-

ria de saudar o nosso presidente da Comissão de Defesa do Consumi-
dor, deputado Roberto Santiago. Saúdo também os demais presidentes 
das comissões que estão nesta audiência pública e os representantes do 
mercado e do setor de aviação civil. 

O Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor está preocu-
pado com a situação atual e muito preocupado com a situação futura. 
Nós estamos à disposição de todos para debater os principais pontos 
que têm gerado reclamações do ponto de vista dos consumidores do 
transporte aéreo brasileiro.

Muito obrigada. 
o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Muito obriga-

do, Sra. Juliana. 
Sr. Alberto Fajerman, diretor de relações institucionais da Gol Linhas 

Aéreas.
Tem a palavra por cinco minutos.
o sr. aLberTo FaJermaN – Obrigado. Provavelmente usarei 

muito menos.
Deputado Jonas Donizette, presidente da Comissão Turismo e Des-

porto; deputado Edson Ezequiel, presidente da Comissão de Viação e 
Transportes; e deputado Roberto Santiago, presidente da Comissão de 
Defesa do Consumidor, em nome dos senhores cumprimento todos os 
congressistas. 

Primeiro, gostaria de agradecer o convite que nos fizeram. É ex-
tremamente oportuno que possamos discutir, com toda a franqueza e 
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abertamente, todos os temas que nós seguidamente vemos em jornais e 
revistas e que interessam a toda a população brasileira. 

Da parte da Gol, estou inteiramente à disposição para esclarecer 
qualquer pergunta, comentar qualquer coisa que os senhores acharem 
ser interessante.

Mais uma vez, agradeço o convite. 
Estamos totalmente à disposição dos senhores.
o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – O Sr. Paulo 

Cézar Castello Branco, representante da TAM Linhas Aéreas e da Pan-
tanal Linhas Aéreas. 

o sr. PauLo CÉZar CasTeLLo braNCo – Sr. Presidente, 
muito obrigado pela oportunidade, demais presidentes na Mesa, Srs. 
Deputados presentes, meu nome é Paulo Cézar Castello Branco. Sou 
vice-presidente Comercial e de Alianças da TAM. Gostaria de agrade-
cer o convite, oportunidade única de debatermos os temas atuais, os 
problemas existentes e, evidentemente, os problemas futuros, caso não 
consigamos encaminhar adequadamente. 

Estou à disposição dos senhores. 
Muito obrigado. 
o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Muito obriga-

do, Sr. Paulo.
Sr. José Márcio Mollo, representante da Trip e também presidente 

do SNEA.
o sr. JosÉ mÁrCio moLLo – Boa tarde, Sr. Presidente, Srs. 

Deputados.
A título de esclarecimento, eu sou presidente do Sindicato Nacional 

das Empresas Aeroviárias e estou aqui também representando a Trip 
Linhas Aéreas. O Dr. José Mário Caprioli encaminhou uma correspon-
dência às comissões, dizendo que não pôde vir porque está num encon-
tro anual dos funcionários da empresa e por isso pediu que eu viesse 
representar a Trip.

Para qualquer coisa, estou à disposição de V.Exas.
o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Obrigado, Sr. 

José Mollo.
Comandante Ajauri Barros de Mello, assessor de relações institucio-

nais da empresa Passaredo.
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o sr. aJauri barros de meLLo – A todos os senhores, boa 
tarde. Deputado Jonas Donizette, presidente da Comissão de Turismo e 
Desporto, deputado Edson Ezequiel e deputado Roberto Santiago.

Antes de mais nada, é um prazer muito grande para a nossa empresa 
comparecer a esta audiência, onde teremos a oportunidade de respon-
der a questionamentos que se fizerem necessários, para que se possam 
esclarecer as dúvidas existentes.

Muito obrigado pela oportunidade.
o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Muito obriga-

do, comandante.
Sr. Júlio Perotti, vice-presidente de operações da Webjet.
o sr. JúLio PeroTTi – Exmos. Srs. Deputados, boa tarde. Boa 

tarde, deputado Jonas Donizette, deputado Roberto Santiago e deputado 
Edson Ezequiel.

É muito importante para nós, da Webjet, poder estar aqui, acompa-
nhar, dividir um pouco também as nossas preocupações com relação ao 
que acontece hoje e ao que vai acontecer no futuro da aviação no Brasil.

Como o deputado Roberto Santiago comentou, nós vamos discutir 
as coisas que estão acontecendo. Discutir coisas que estão acontecendo 
e problemas, como a Sra. Juliana comentou, acho que vai nos levar a en-
contrar soluções para tudo isso que está acontecendo no Brasil.

O entendimento padronizado dos acontecimentos é algo que per-
meia todos os escalões da sociedade, e é importante nós estarmos sem-
pre discutindo isso. 

Estamos aqui às ordens para responder às perguntas e estamos à dis-
posição para explicar e também para fazer algumas perguntas aos nos-
sos Exmos. Srs. Deputados presentes aqui.

Obrigado, senhores.
o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Obrigado, Sr. Júlio.
Por último, o Sr. Pedro Janot, presidente da Azul Linhas Aéreas.
o sr. Pedro JaNoT – Exmos. Srs. Deputados presidentes das co-

missões, deputados da Casa, apenas quero agradecer a oportunidade de 
contribuir com um setor que traz dinamismo, traz desenvolvimento eco-
nômico e social para o Brasil e que está vivendo um grande momento, 
explosivo sob a ótica econômica, e, portanto, com seus desafios da última 
barreira de consumo da grande classe média brasileira que vem nascendo.
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Espero poder contribuir com esta comissão com o máximo de infor-
mações e transparência. 

Obrigado.
o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Obrigado, Sr. 

Pedro Janot, presidente da Azul. Obrigado também a todos que parti-
ciparam.

Nós vamos dar início diretamente com a lista dos autores dos reque-
rimentos, dando-lhes o prazo de três minutos, com tolerância de mais 
dois minutos. 

Eu pediria também, como nós temos vários convidados, que o 
deputado, ao fazer o seu questionamento, mesmo que seja genérico, que 
sirva para todos, indique algum dos convidados para responder. Senão, 
nós ficaremos com respostas múltiplas. Dependendo da pergunta, pode 
haver a necessidade de mais de um convidado responder. Se for até dois, 
tudo bem. Mas se todos forem responder ao mesmo questionamento, 
demandaríamos muito tempo e não teríamos como dar espaço para os 
demais deputados também fazerem perguntas.

Começaremos pelos autores dos requerimentos. Tem a palavra o 
deputado Valadares Filho, por três minutos.

o sr. dePuTado VaLadares FiLHo – Sr. Presidente Jonas 
Donizette, da Comissão de Turismo; Sr. Presidente Roberto Santiago, 
da Comissão de Defesa do Consumidor; Sr. Presidente Edson Ezequiel, 
da Comissão de Viação e Transportes. Quero saudar também todos os 
deputados e deputadas e agradecer a presença dos nossos convidados, 
da imprensa, dos funcionários, a presença de todos.

Sr. Presidente, teria três questionamentos a fazer e irei direito ao 
ponto, já que teremos a participação de vários parlamentares nesta au-
diência pública de suma importância para o transporte aéreo brasileiro, 
para o seu futuro. 

Inicialmente, eu gostaria de fazer uma pergunta à nossa diretora do 
Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da 
Justiça. Em sua fala, a sra. mencionou que está muito preocupada com a 
situação atual e com o futuro da aviação civil. Eu gostaria de saber o que 
tem sido feito, dentro do Ministério da Justiça, para que essas preocupa-
ções se tornem cada vez menores e para que possamos resolver essa si-
tuação. Gostaria de saber também quais são as principais preocupações, 
pontuais, que nós temos neste momento diante da nossa aviação civil.
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A outra pergunta que eu quero fazer é aos representantes das em-
presas aéreas. Sr. Presidente, pelo menos dois deles poderiam respon-
der, não há problema, pois a pergunta que tenho é importante. Qual é 
a avaliação que fazem hoje da estrutura aeroportuária em nosso país? 
Qual a avaliação que vocês fazem hoje, vocês que estão no dia a dia re-
presentando as empresas aéreas? A preocupação que nós temos hoje 
pode se tornar ainda maior diante de eventos que teremos pela frente? 
Hoje já temos problemas, mas no futuro poderemos nos deparar com 
problemas ainda maiores, já que o fluxo será imenso durante a Copa e as 
Olimpíadas de 2016. Gostaria de saber qual a avaliação que vocês fazem 
em relação a isso. 

E a terceira e última pergunta faço mais uma vez à nossa diretora do 
Departamento do Ministério da Justiça e ao representante da TAM. Te-
nho uma questão pontual, que todos nós temos ouvido, principalmente 
aquelas pessoas que viajam na TAM, e que foi até matéria do Fantástico. 
É a questão da cadeira-conforto. 

Da diretora, gostaria de saber como o Departamento de Proteção e 
Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça avalia essa cobrança que 
a TAM faz. Na minha avaliação, essa cobrança pela cadeira-conforto é 
um absurdo. Da TAM, gostaria de saber como é esse procedimento que 
vem adotando e por que o adotou. Há uma questão legal, jurídica, para 
que haja essa cobrança da cadeira-conforto para os nossos passageiros?

No mais, Sr. Presidente, quero mais uma vez parabenizá-lo pela con-
dução dos trabalhos e agradecer a presença de todos.

o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Obrigado, 
deputado Valadares Filho. 

Nós vamos fazer o primeiro bloco com três deputados. 
O deputado Otavio Leite tem a palavra pelo prazo de três minutos.
o sr. dePuTado oTaVio LeiTe – Eminente presidente Jo-

nas, deputado Ezequiel, do meu estado, deputado Santiago, Sras. e Srs. 
Deputados, objetivamente quero lembrar que há quatro anos instaurou-
se nesta Casa uma Comissão Parlamentar de Inquérito intitulada “CPI 
do Apagão Aéreo”, lamentavelmente em função de acidentes e daquele 
que foi denominado o instante máximo do pico de confusão do sistema 
aeroviário brasileiro, sobretudo aeroportuário brasileiro, que foi aquele 
dezembro de 2006.
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Vivenciamos isso por um ano e meio, e eu tenho a impressão de que 
a CPI produziu contribuições relevantes para o país, para todos, para 
o governo, para as empresas, para a sociedade. Houve uma espécie – 
permitam-me a palavra, a licenciosidade, mas consta, inclusive, que 
a presidenta utilizou essa expressão em face do ministro Palocci – de 
tranco de ajustes geral. No entanto, aparentemente as coisas passaram 
a funcionar melhor, e nós passamos a viver um incremento da demanda 
muito grande, e novos problemas surgiram etc.

Então, nós precisamos tomar algumas providências no Brasil. Há de-
mandas concretas que precisam ser resolvidas, para o bem do setor, que 
é um setor que impulsiona a economia brasileira, que emprega muita 
gente, que é também, no viés daquilo que eu intitulo “primeiro mundo 
brasileiro”, uma ilustração viva, como é o caso da Embraer, em muitas 
unidades e equipamentos que temos no Brasil.

Em síntese, eu quero fazer as seguintes perguntas. 
Para a Gol. Gostaria de saber da Gol sobre a manutenção dos equi-

pamentos. Sabemos que esses equipamentos são importados e que é 
necessário as peças serem permanentemente importadas. Indago sobre 
o imbróglio que existe do ponto de vista de Receita Federal e de desem-
baraço de equipamentos, o que isso implica em custos e o que pode 
gerar em valor adicionado para a tarifa no final? E indago também se o 
Brasil, de alguma forma, está avançando na produção de equipamentos 
na indústria aeronáutica, para esses insumos de equipamentos. Pergun-
to também se a Gol está pensando em incluir na sua frota equipamentos 
da Embraer.

Para a Azul, Passaredo e Trip, queria uma informação básica sobre a 
aviação regional. O que concretamente precisa ser feito para a expansão 
da malha aeroviária brasileira na aviação regional?

Há muitos aeroportos ociosos, já se operou no Brasil com número 
muito maior de aeroportos. No entanto, sabemos que esse é um proble-
ma que está aflorado, devido à demanda que invoquei.

Pergunto também às três se elas são a favor da aprovação da alteração 
do Código Brasileiro de Aeronáutica para que o capital externo possa ir 
de 20% para 49%.

Finalmente, para a TAM. Queria saber da principal empresa das ro-
tas internacionais de que dispomos se ela tem algum estudo sobre o que 
representará de impacto positivo para atração de turistas no Brasil a 
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flexibilização da emissão de vistos para estrangeiros. Essa é outra luta 
travada nesta Casa. O deputado Cadoca, há oito anos, batalha por isso 
também. Pergunto também à TAM se ela pensa em adquirir equipa-
mentos da Embraer. 

o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Obrigado, 
deputado Otavio Leite.

Passo a palavra ao deputado Dimas Ramalho, da Comissão de Defesa 
do Consumidor.

V.Exa. tem a palavra por três minutos.
o sr. dePuTado dimas ramaLHo – Sr. Presidente, Srs. 

Deputados, falo pelo consumidor. Com certeza, as empresas devem ter 
a avaliação de que o consumidor não está feliz com o atendimento que 
está tendo por parte das empresas. Essa é uma constatação. 

Poderão vir com gráficos, com projetos. Poderão dizer que o consu-
midor está feliz porque está viajando mais, porque a classe média cres-
ceu. Isso não precisam dizer mais, porque nós sabemos. Não precisam 
dizer que é assim mesmo, que os aeroportos estão lotados, que agora 
todo mundo tem dinheiro para viajar, que antes era só gente rica que 
viajava. Essa história, por favor, nós dispensamos.

Queria perguntar objetivamente, como perguntou o deputado Va-
ladares, sobre a taxa de conforto. Quando foi instalada? Por quê? Qual 
o critério? Foi dada ampla publicidade a esse projeto como deveria ser 
dada? E, mais do que isso, quanto está sendo cobrado de taxa de confor-
to por cada empresa?

Quero saber se a Anac já multou as empresas, todas elas. De quanto 
foi a multa e quanto cada empresa, efetivamente, recolheu aos cofres 
públicos? Qual foi a base maior da multa: atraso, overbooking, venda 
irregular ou cancelamento de passagem?

Estou falando sob a ótica do consumidor. Não estou falando de estru-
tura de aeroporto.

Queria saber da TAM o que aconteceu realmente com a deputada 
Mara Gabrilli, que ficou retida no aeroporto de São Paulo. O que acon-
teceu? Por que não havia, naquele dia, escada para pessoas portadoras 
de necessidades especiais? É costume ocorrer isso ou não? 

Queria saber o que as empresas pensam do futuro, dos grandes even-
tos que ocorrerão no Brasil. Sem estarmos vivendo os grandes eventos, 
os aeroportos estão lotados, as aeronaves estão atrasadas, uma vez ou 
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outra ocorre o overbooking, o lanche está diminuindo, com cobrança 
por cada lanche e bebida, a água não existe, é de dif ícil acesso, não tem 
finger. Qual é o futuro que as empresas veem para que recebamos Olim-
píada, Copa do Mundo? Se, sem haver nenhum evento, está assim, ima-
ginem quando chegarem os eventos.

Finalmente, queria saber qual é a justificativa para ainda termos as 
poltronas tão apertadas, como temos nas empresas aéreas do Brasil. Di-
zem: “Vamos mudar de 66 para 70”, mas, por enquanto, não é assim.

O ministro da Defesa, quando assumiu, todo mundo está lembrado, 
falou o seguinte logo depois do caos aéreo: “Eu sou grande. Eu sinto que 
tem que aumentar o espaço”. Já se passaram três ou quatro anos, e não 
aumentou o espaço; pelo contrário, está diminuindo.

Para terminar, quero saber objetivamente quando as empresas vão 
respeitar para valer o consumidor, com atenção, horário certo, atendi-
mento correto, sem overbooking, com uma comida razoável e decente, 
com água, sobretudo sem atraso nos seus voos e sem venda de passa-
gens além de sua capacidade.

Obrigado.
o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Eu é que agra-

deço, deputado Dimas Ramalho.
Vamos agora às respostas, começando pela Sra. Juliana, que foi ques-

tionada pelo deputado Valadares Filho. Depois, se não me engano, foi 
feito direcionamento para o Sr. Paulo Castello Branco, da TAM.

O representante da TAM tem a palavra.
o sr. PauLo CÉZar CasTeLLo braNCo – Obrigado, Sr. Pre-

sidente.
Sobre a questão do assento-conforto. Nós implementamos a cobran-

ça do assento-conforto no ano passado. Na realidade, a prática adota-
da pela TAM, que, se não me falha a memória, foi seguida por outras 
empresas do Brasil, é uma prática comum em todos os mercados da 
indústria de aviação no exterior, tanto nos Estados Unidos, quanto na 
Europa e na Ásia.

Temos cerca de doze assentos em cada aeronave, os seis primeiros 
na primeira fila e os outros seis na fila de emergência, os quais, pela 
configuração das aeronaves e pelas próprias exigências da lei, guardam 
uma distância um pouco maior em relação aos demais. Não vendemos 
o assento-conforto previamente nessas localizações porque a legislação 
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determinada pela Agência Nacional de Aviação Civil estabelece que es-
ses assentos da primeira fila sejam prioritariamente destinados a pesso-
as com qualquer tipo de deficiência ou necessidade especial e grávidas. 
Portanto, a venda desses assentos ocorre no balcão de check-in do aero-
porto basicamente quando não existem pessoas com essas característi-
cas para embarcar naquele voo.

A diferença de valor, que foi estabelecida e amplamente divulgada 
pela TAM no ano passado – trinta reais é o que cobramos hoje –, deve-
se ao fato de que a procura por esses assentos é muito grande por parte 
dos clientes. É natural que todos tenham interesse em voar na primeira 
fila, porque ela tem mais espaço, e na fila de emergência, porque ela 
também tem mais espaço. É opcional. O passageiro opta por pagar 30 
reais a mais no aeroporto para voar nesses assentos.

Portanto, eu insisto, essa é uma prática que ocorre em todas as partes 
do mundo. Não inventamos absolutamente nada aqui, certo? A confi-
guração dos nossos aviões, aproveitando uma pergunta que foi feita, é a 
mesma definida há mais de seis anos. Entre os nossos aviões, os aviões 
que detêm a menor quantidade de assentos são o Airbus 319, com 144 
assentos, e o 320, com 174 assentos. É exatamente a mesma configura-
ção há mais de seis anos, com a mesma distância entre os assentos. Não 
houve nenhuma alteração ao longo de todos esses últimos anos. Portan-
to, nós adotamos aqui uma prática – insisto nisso – que já ocorre em 
todas as outras partes do mundo em relação a assento-conforto.

Era o que eu gostaria de dizer. Muito obrigado.
o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Sra. Juliana.
a sra. JuLiaNa Pereira da siLVa – Quanto à pergunta enca-

minhada pelo deputado Valadares Filho, eu gostaria de aproveitar para 
comentar um pouco a perspectiva de defesa do consumidor e também 
a de todo o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e não só a do 
Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor.

O Código de Consumidor completa 21 anos este ano. Nós já temos no 
Brasil uma das legislações mais comemoradas pelo nosso povo e uma das 
mais conhecidas, aprovada por unanimidade nesta Casa, que regulamen-
ta o direito à informação e ao serviço de qualidade e a responsabilidades 
no contrato de prestação de serviço, como é o caso da aviação civil.

Em 2010, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a partir da Re-
solução nº 141, estabeleceu os parâmetros de atendimento, assistência, 
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devolução e reembolso das companhias aéreas. Parece-me que nós temos 
no Brasil um arcabouço regulatório bastante suficiente para a realidade, 
para os nossos grandes eventos.

Qual a grande dificuldade, deputado? Parece-me que a dificuldade 
que o nosso consumidor enfrenta está no exercício desse direito. Nós 
temos como premissa que o consumidor tem direito à informação. Não 
me foi dada a oportunidade de perguntar, mas, como eles ainda vão falar, 
acho que é importante saber onde o consumidor obtém a informação e, 
mais do que isso, com quem ele exerce o seu direito relativo a atrasos.

De acordo com a resolução da Anac, art. 14, que trata da assistência 
material, se ocorrer qualquer atraso superior a uma hora, o passageiro 
tem direito à comunicação e à internet; se o atraso for superior a duas 
horas, ele já tem direito à alimentação adequada; se o atraso for superior 
a quatro horas, tem direito a traslado e hospedagem, se for necessário.

Nós já temos a legislação, a regulamentação. A minha pergunta é: 
onde e com quem o consumidor exerce esse direito?

Acho importante registrar que qualquer um dos órgãos de defesa do 
consumidor neste Brasil tem feito, fez e fará todo o possível, desde a 
fiscalização até a aplicação da sanção. A regulamentação do SAC foi um 
grande trabalho que nós fizemos. Aplicamos algumas multas em relação 
ao atendimento. Há uma investigação e uma notificação no que se refere 
a assento-conforto. O Procon de São Paulo já fez esse trabalho também. 
O estado tem tomado as medidas que cabem a ele.

Há uma pergunta importante que o mercado pode responder. O que 
nós estamos pedindo é a informação e a efetividade na resolução. Onde 
e com quem o consumidor exerce os seus direitos? No saguão dos aero-
portos há local para comercialização de passagens, espaço para o check-
in, mas onde está o atendimento ao passageiro? Onde ele exerce o seu 
direito assegurado no código e até mesmo na resolução que a Agência 
Nacional estabeleceu quando regulamentou a assistência?

Concluindo, eu falei da preocupação com dados de hoje e do futuro. 
Há um sistema que reúne as reclamações dos consumidores. De 2009 a 
2010, houve grande aumento de reclamações.

Reconheço, assim como alguns deputados citaram, o crescimento e 
o acesso. Todavia, precisamos estabelecer um standard mínimo para a 
resolutividade in loco dos problemas, porque isso tem se avolumado nos 
juizados e tem aumentado os conflitos. Não é bom para ninguém. Não é 
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bom para o consumidor, não é bom para o Estado, e principalmente não 
é bom para o mercado.

Obrigada.
o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Obrigado.
Vamos passar aos questionamentos do deputado Otavio Leite.
Passo a palavra ao representante da Gol, que foi acionado por ele.
Com a palavra o Sr. Alberto Fajerman.
o sr. aLberTo FaJermaN – O deputado Otavio Leite fez uma 

pergunta especificamente para a Gol a respeito da manutenção de equi-
pamentos, da indústria nacional e da dificuldade que as empresas pode-
riam ter ou têm quanto à importação de equipamentos.

É oportuna a pergunta, que segue a linha de raciocínio do deputado 
Edson Ezequiel, quando disse que um dos pontos que interessa à Comis-
são de Viação e Transporte é o famoso custo-Brasil.

Vivemos em um mundo globalizado. É dif ícil, então, comparar uma 
atividade de um lugar com outro quando existem tantas variáveis di-
ferentes. Quanto à manutenção de equipamentos, o transporte aéreo 
é uma das atividades mais reguladas no mundo. Poderia dar inúmeros 
exemplos. É pertinente o seguinte exemplo: os tripulantes, os técnicos 
e os pilotos são avaliados de seis em seis meses, independentemente de 
estarem 20 ou 25 anos na profissão.

Sou engenheiro e também sou comandante. Se eu me formo em en-
genharia – há inúmeras técnicas novas –, nunca mais sou avaliado, e o 
meu cartão do Crea vale para o resto da vida. A mesma coisa acontece 
com um médico que, quando se formou, não existia laparoscopia, mas 
pode fazê-la sem ter credenciamento próprio.

A aviação é uma das atividades mais reguladas não somente no Brasil, 
mas no mundo todo. Os equipamentos usados nos aviões são certifica-
dos da maneira mais rigorosa possível. Até o tecido que será usado para 
fazer uma cortina ou uma poltrona não pode ser comprado em uma loja. 
O tecido tem de ser certificado, e isso incorre no preço.

Quando um avião é construído, seja da Boeing, seja da Airbus, seja da 
Embraer – para citar as três maiores –, todo seu equipamento passa por 
uma rigorosa certificação. A carcaça do avião é feita na fábrica, e tudo 
o que vai dentro dele é feito em algum outro lugar – os equipamentos 
eletrônicos, hidráulicos etc. Portanto, eles têm uma certificação muito 
forte. A construção em pequena escala, de repente, não é rentável. Por 
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isso, é dif ícil haver no Brasil ou em qualquer outro lugar onde se fazem 
aviões – inclusive os aviões da Embraer trazem equipamentos de fora 
– escala suficiente para fabricar esse equipamento. Portanto, é preciso 
trazê-los de fora.

Hoje todo mundo sabe que o custo de estoque é um dos maiores de 
uma empresa, pois deixa-se o dinheiro parado para consumir apenas na 
hora em que precisar. Então, o que se faz na maioria dos lugares? Se uma 
peça tem um defeito qualquer, eu a mando para o fabricante, que me 
manda uma peça absolutamente igual. Por exemplo, eu tenho um copo, 
este copo, e há o um, o dois, o três, o quatro, o cinco, o seis. Eu mando 
o copo um, e eu recebo imediatamente de volta o copo dois, que é exa-
tamente igual, e pago o preço do conserto do copo um. No Brasil, nós 
não temos essa modalidade de importação, porque é uma exportação 
para ser importada de novo. O documento que sai me obriga a trazer 
exatamente o copo um. Se me obriga a trazer exatamente o copo um, eu 
tenho um tempo entre o que entreguei o copo, o tempo que esse copo 
foi consertado e o tempo que ele tem para voltar. Portanto, tenho de ter 
no estoque outro copo para, no tempo em que o outro estiver fora, eu 
poder consertá-lo. Evidentemente, isso incorre num custo. E diuturna-
mente andamos de gabinete em gabinete, de autarquia em autarquia, de 
órgão em órgão, tentando fazer o que se faz em todo lugar do mundo.

As empresas TAM e Gol agora dispõem de centros de manutenção. 
Eu, sendo brasileiro, fico muito orgulhoso. Sou engenheiro que traba-
lha na Gol, mas, antes disso, sou brasileiro. Temos muito prazer de ver 
como somos reconhecidos em todos os lugares do mundo. No entan-
to, perdemos competitividade, porque nosso tempo para consertar um 
avião de terceiros – poderiam escolher o Brasil para fazer esse serviço 
– é maior do que em outros lugares que têm legislação mais favorável 
quanto a isso.

Acho que respondo a sua pergunta.
O deputado Valadares falou sobre infraestrutura do aeroporto. É evi-

dente que nós, do transporte aéreo, somos usuários, parceiros também 
do aeroporto, porque é através dele que nós escoamos nossos passageiros.

Acho que temos um bom problema. Muita gente não gosta dessa ex-
pressão, mas a demanda cresceu muito mais do que qualquer pessoa 
podia imaginar. Quem trabalha em aviação há algum tempo sempre cal-
culou que a demanda cresce o dobro do PIB. Sempre se fez essa conta. 
No Brasil, a demanda tem crescido mais do que três e meio, mais do que 
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quatro, algumas vezes. Por que ocorre isso? Justamente pela diminuição 
dos custo da tarifa – depois poderemos falar sobre isso –, muita gente 
que viajava acima de mil quilômetros de ônibus passou a viajar de avião. 
Então, hoje o crescimento da demanda é muito maior.

Evidentemente, é mais dif ícil a infraestrutura acompanhar esse cres-
cimento da mesma forma que as empresas conseguem aumentar seus 
equipamentos – não necessariamente o número de aviões, mas colocan-
do aviões maiores que fazem a mesma coisa.

Estamos bastante otimistas Acho que este assunto está na cabeça de 
todo mundo. O governo sabe, as empresas sabem, os legisladores sabem, 
e eu tenho certeza de que estamos tomando o rumo adequado para que 
o problema seja solucionado. 

Eu acho que nós temos algum desconforto, ou bastante desconforto, 
mas temos que entender uma coisa que questionamos muito: um pou-
co de coordenação entre todos os órgãos que trabalham no aeroporto. 
Vimos, com muito prazer, que o secretário de aviação civil endereçou 
esse assunto.

Às vezes perguntam: o que o passageiro quer? Ele quer ficar pouco 
tempo no aeroporto. Quer entrar o mais rápido possível dentro do avião 
e, quando chegar do voo, o mais rápido possível estar na rua.

Às vezes, a demora pode ser provocada pela infraestrutura do ae-
roporto, pela fila na Polícia Federal, pela fila na imigração, ou pela não 
coordenação de todos os órgãos que trabalham no aeroporto.

Nós propusemos que fosse criada uma autoridade aeroportuária e 
acabamos de ver que haverá um piloto em dois aeroportos, Brasília e 
Guarulhos.

Existem problemas de desconforto nos aeroportos, mas achamos 
que a preocupação que todos os setores mostraram com isso será sufi-
ciente para encontrarmos uma solução não apenas para os eventos, mas 
também para todos nós, brasileiros, que moramos aqui.

o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Acho que ficou 
faltando um comentário sobre o questionamento do deputado Dimas 
Ramalho. Foi dada a resposta sobre o assento-conforto.

o sr. dePuTado dimas ramaLHo – E a multa?
o sr. aLberTo FaJermaN – Tivemos diversas multas. Não te-

nho o número exato. No ano passado, foi qualquer coisa em torno de 13 
a 14 milhões de reais.
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Nós tivemos um evento muito desconfortável tanto para os passagei-
ros quanto para nós – e o nosso objetivo é servir bem a comunidade. 
Houve um problema no começo de julho quando nós mudamos o nosso 
sistema e tivemos uma série de multas. Como tem falado a representante 
do Procon, nós achamos a 141 uma legislação bastante moderna e tenta-
mos cumpri-la, o que não impede algum passageiro de, não se sentindo 
atendido, fazer uma reclamação, e a Anac de multar, às vezes, ou não.

Eu gostaria de dizer que, se as multas diminuem, não quer dizer que 
haja menos fiscalização, mas, sim, que as empresas cada vez mais estão 
preocupadas em não cometer infrações. Acho que não devemos fazer 
uma ilação entre o crescimento e a diminuição da multa com o cumpri-
mento ou não da legislação. Nós somos bastante fiscalizados e multa-
dos, mas estamos tentando cada vez ter menos multas, não porque não 
nos fiscalizam e, sim, porque cumprimos todas as normas.

o sr. dePuTado dimas ramaLHo – Sr. Presidente, eu quero 
saber objetivamente quanto foi recolhido aos cofres públicos.

o sr. aLberTo FaJermaN – Em 2010, foram recolhidos em tor-
no de 14 milhões.

o sr. dePuTado dimas ramaLHo – Recolhido?
o sr. aLberTo FaJermaN – É.
o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Quer também 

de outras empresas, deputado?
o sr. dePuTado dimas ramaLHo – Sim, de todas elas.
o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Em relação às 

multas, eu acho que seria interessante que cada empresa se posicionasse.
o sr. PauLo CÉZar CasTeLLo braNCo – Posso responder, 

Sr. Presidente?
o sr. aLberTo FaJermaN – Essas que eu falei foram recolhi-

das. Não de recursos; efetivamente recolhidas.
(Não identificado) – Para a Anac?
o sr. aLberTo FaJermaN – Para Anac, que é quem...
(Não identificado) – Então, a Anac está bem de dinheiro.
o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Com a palavra 

o representante da TAM. Eu pediria até uma brevidade na resposta para 
que possamos ouvir a todos.
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o sr. PauLo CÉZar CasTeLLo braNCo – No caso da TAM, 
nós também tivemos multas em torno de 15 milhões de reais. Reco-
lhemos todas aquelas que entendemos que são devidas. Eventualmente, 
contestamos, dentro da forma da lei, aquelas que entendemos não ser de 
responsabilidade da TAM. E a Anac evidentemente tem uma junta que 
avalia e toma uma posição. Não deixamos...

o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – O montante das 
recolhidas o senhor tem em mente, Sr. Paulo Cézar?

o sr. PauLo CÉZar CasTeLLo braNCo – Em torno de 15 
milhões.

o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Efetivamente 
pagas?

o sr. PauLo CÉZar CasTeLLo braNCo – Efetivamente 
pagas. Consta na Anac, até porque seria impossível nós continuarmos 
participando de licitações de que nós participamos constantemente na 
Infraero se não tivéssemos as nossas certidões negativas.

o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Obrigado.
Com a palavra o Sr. Pedro Janot, representante da Azul.
o sr. Pedro JaNoT – Nós não temos multas relevantes. A ope-

ração aérea é uma operação sofisticada, complexa. Dizer que a Azul tem 
zero multas é uma inverdade, mas tende a zero, e o que pequeno for está 
sendo contestado por nós.

o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – As outras em-
presas, alguém gostaria de se manifestar sobre essa questão? Webjet?

o sr. aJauri barros de meLLo – Com relação à Passaredo, 
nós somos uma empresa, dessas aqui, a menor delas. É irrelevante e in-
significante a quantidade de multas que nós temos, dada a quantidade 
de passageiros que nós transportamos e a qualidade de serviço que nós 
temos.

o sr. JúLio PeroTTi – Com relação à Webjet, nós tivemos mui-
tas auditorias, no ano passado, o que gerou algumas multas. Algumas 
delas foram contestadas e algumas delas foram recolhidas.

o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Qual o montante?
o sr. JúLio PeroTTi – Eu não tenho o montante aqui agora. 

Acabei de passar uma mensagem aqui para tentar consegui-lo. Informo 
o senhor na primeira oportunidade que tiver.
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o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Mais alguém 
gostaria de se manifestar nesse ponto?

Eu acho que ficou faltando apenas, para esse primeiro bloco, uma 
avaliação da questão da abertura do capital, certo deputado?

o sr. dePuTado oTaVio LeiTe – Abertura do capital e o visto 
para a TAM.

o sr. PauLo CÉZar CasTeLLo braNCo – Permita-me, pre-
sidente.

Deputado Otavio Leite, respondendo em relação ao visto, a nossa 
posição é muito clara: o ideal é que não haja, claramente falando. E nós, 
pela TAM, encaminhamos, na oportunidade, em toda a relação que nós 
temos com os órgãos americanos privados e públicos, o nosso pleito no 
sentido de que consigamos, de fato, eliminar cada vez mais, em defini-
tivo, esses vistos que efetivamente prejudicam as operações internacio-
nais. A vinda de estrangeiros para o Brasil, especialmente do mercado 
norte-americano, é extremamente afetada pela questão do visto que nós 
impomos aos americanos dentro do território brasileiro.

Se nós temos uma previsão, para a Copa do Mundo, de 600 mil es-
trangeiros – este é o estudo que nós temos: para Copa do Mundo, 600 
mil estrangeiros –, se nós conseguirmos trabalhar em conjunto – evi-
dente que eu tenho pleno conhecimento de que se trata de reciprocida-
de –, governo-governo, para que encontremos uma solução, certamente 
isso será benéfico para a infraestrutura brasileira e para o regime de tu-
rismo no Brasil.

Obrigado.
o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Em relação à 

abertura de capital, algum representante das companhias gostaria de 
responder?

o sr. dePuTado oTaVio LeiTe – Eu perguntei às menores 
sobre abertura de capital.

o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – As menores?
o sr. dePuTado oTaVio LeiTe – Trip, Passaredo, Webjet.
o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – As necessidades 

da Trip, o Sr. José Mollo para responder.
o sr. JosÉ mÁrCio moLLo – Na condição, inclusive, de repre-

sentante do SNEA, nós temos batalhado por esse aumento da partici-
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pação do capital estrangeiro de 20 para 49%, porque entendemos ser do 
interesse de todas as empresas brasileiras, e o mercado brasileiro hoje 
é bastante atrativo. Não existe nenhum mercado no mundo que cresça 
como nós crescemos. Então, existe interesse muito grande dos inves-
tidores estrangeiros em investir seus capitais nas empresas brasileiras.

o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Teremos um 
segundo bloco de perguntas, mas o deputado Rubens Bueno já havia há 
algum tempo pedido a palavra como líder, o que é regimental. Então, o 
deputado Rubens Bueno tem a palavra.

o sr. dePuTado rubeNs bueNo – Eu lamento, Sr. Presiden-
te, mas estão me chamando no plenário. Apenas uma pergunta rápida: 
nós estivemos em Curitiba, na última segunda-feira, com a Comissão 
de Esporte e Turismo, V.Exa., na condição de presidente da Comissão, o 
deputado Romário, o Danrlei e o deputado Renan Filho.

Além de um dia de trabalho muito intenso, no final do dia, visitamos 
o aeroporto internacional Afonso Pena e, ali, ficou uma dúvida na ex-
posição do superintendente, quando ele dizia que, dadas as condições 
climáticas de Curitiba, há um problema muito sério com relação ao fe-
chamento do aeroporto. E, aí, teria ainda de instalar um equipamento.

Eu não entendo muito o termo técnico, mas é o ILS-3, mas não bas-
taria instalá-lo, e poderia ser instalado, porque a dificuldade seria as ae-
ronaves estarem também adaptadas com equipamento para atender a 
essa realidade.

Eu acho que essa resposta é muito importante para todos nós.
Muito obrigado.
o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Eu vou incorpo-

rar a pergunta, se V.Exa. permitir, aos questionamentos do próximo bloco.
O deputado André Figueiredo com a palavra como autor do reque-

rimento.
Passo a presidência da reunião, por uns instantes, ao deputado Ro-

berto Santiago.
o sr. dePuTado aNdrÉ FiGueiredo – Sr. Presidente, Sras. 

e Srs. Deputados, prezados convidados, basicamente são algumas per-
guntas que, até certo ponto, creio eu, serão benéficas ao turismo tanto 
nacional quanto internacional.

Primeiro temos consciência de que em vários países há, por parte 
das companhias aéreas, o oferecimento de múltiplos destinos dentro 
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dos respectivos países; inclusive nos Estados Unidos há tarifas diferen-
ciadas para quem quer conhecer mais de uma cidade. Aqui no Brasil, 
infelizmente, o que constatamos é que as duas principais companhias 
aéreas diferenciam suas tarifas realmente para um bate e volta, apenas 
com um destino único.

E nós, que somos da Região Nordeste, nos sentimos altamente preju-
dicados. Por exemplo, eu saio de Fortaleza para Maceió, mas não existe 
voo direto. Por incrível que pareça, Recife a Maceió também não – são 
vizinhos. Temos de ir até Salvador e voltar ou até Brasília para ir até 
Maceió.

Em suma, não existe talvez boa vontade de interligar melhor as ci-
dades do Nordeste, cidades que têm fluxo turístico que poderia ser po-
tencializado, que têm sol e mar durante boa parte do ano, mas muitos 
dos turistas do Sul e do Sudeste preferem até mesmo ir para destinos no 
exterior porque não têm a oportunidade de conhecer várias cidades do 
Nordeste.

Então, gostaria de saber se por parte das companhias aéreas existe 
algum planejamento que possa propiciar ao turista, tanto o interno, o 
turista brasileiro, quanto o internacional, uma tarifa diferenciada para ir 
a mais de uma cidade em sua viagem de lazer.

Sabemos que em várias das viagens de negócio é realmente um bate e 
volta, mas na maioria das viagens de lazer não existe esse entendimento, 
até por serem cidades abençoadas pela natureza, mas infelizmente não 
são tanto por parte das companhias aéreas.

A outra questão diz respeito basicamente à Região Nordeste, que foi, 
inclusive, o que motivou meu requerimento. Por que as companhias in-
ternacionais da Europa, especialmente TAP e Iberia, têm, digamos as-
sim, uma visão talvez um pouco melhor do que as companhias aéreas 
brasileiras em originar voos nas capitais do nordeste do Brasil em dire-
ção à Europa, enquanto as companhias nacionais fazem com que milha-
res de nordestinos tenham de vir até Rio ou São Paulo para poderem se 
dirigir à Europa ou aos Estados Unidos? É bom lembrar que na época em 
que a Varig existia, ela foi adquirida pela Gol, havia voos saindo tanto de 
Fortaleza quanto de Recife em direção a Miami.

Dói muito para nós, que moramos em Fortaleza, ver os aviões que 
têm rota vindo da Europa passarem por cima de Fortaleza – a porta de 
entrada no Brasil é o município de Fortaleza – e de repente termos de 
ir até São Paulo, 3h20m de voo, para depois voltarmos para Fortaleza.
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Gostaria também de saber se há ou não disposição das principais 
companhias aéreas nacionais em fazer – digamos assim – esse dever 
de casa, já que a TAP vive com seus assentos lotados, assim como a 
Iberia – e constatamos que algumas companhias, como a Delta Airlines 
e American Airlines, também estão entrando em capitais do Nordeste, 
também fazendo voos diretos.

Mais uma pergunta. Sei que gostaríamos de não depender dessa al-
ternativa que a Gol nos oferece, mas eu gostaria de saber, por parte das 
companhias, se realmente vamos continuar a nos deparar com o ofere-
cimento de lanches que são verdadeiramente terríveis.

A Gol optou por uma alternativa que considero válida, até por con-
ta do preço baixo de algumas tarifas, de cobrar pelo fornecimento de 
lanches em voos de longas distâncias. Mas quem voa de Brasília para 
Fortaleza ou para Manaus tem que se habituar com meio saco de batata 
frita. E geralmente os voos saem às 13h. 

Gostaria de saber se existe essa predisposição de outras empresas 
também oferecerem a venda de lanches em outros voos cuja duração 
seja, pelo menos, acima de duas horas de duração.

Por último, uma pergunta dirigida à TAM: gostaria de saber quando 
– e se – entrará em operação a Latam?

Obrigado.
o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Vou retornar 

a palavra ao representante da TAM, que pode aproveitar para respon-
der esses questionamentos, mas ficou faltando o questionamento do 
deputado Dimas Ramalho em relação ao ocorrido com a deputada Mara 
Gabrilli.

Com a palavra o representante da TAM.
o sr. PauLo CÉZar CasTeLLo braNCo – Em relação ao que 

ocorreu com a deputada Mara Gabrilli, devo dizer que no mesmo dia 
entramos em contato com ela – inclusive o contato foi feito pelo presi-
dente da TAM – e pedimos nossas desculpas porque, de fato, naquela 
oportunidade o equipamento não estava no local adequado. E também, 
evidentemente, deixou a desejar a forma como foram respondidas as 
indagações da deputada. O procedimento não deve ser praticado.

Portanto, entramos em contato com ela, pedimos nossas descul-
pas e nos colocamos à disposição para que pudéssemos atendê-la, as-
sim como vimos atendendo a deputada ao longo de todos esses anos. 
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Infelizmente, aconteceu. Estamos tomando todas as providências no 
sentido de colocarmos o número suficiente de lifts necessários nos ae-
roportos para que isso não venha se repetir. Foi lamentável. Pedimos 
desculpas por conta disso.

o sr. dePuTado dimas ramaLHo – Pela ordem. Eu só que-
ria dizer o seguinte: é claro e evidente que citei o caso da deputada Mara 
Gabrilli por ser uma pessoa pública, que chamou a atenção e tal, mas 
não pelo fato de ser uma deputada, mas por ser uma pessoa portadora 
de necessidades especiais que passou por tais dificuldades. E existem 
tantas outras.

O fato, evidentemente, serviu para chamar a atenção da empresa, 
para que não ocorra mais isso. Mas não quero que passe aqui que só 
houve essa providência porque se tratava de uma deputada federal, não 
obstante o respeito que temos pelos parlamentares, pois o objetivo foi 
ressaltar o problema que houve com uma pessoa portadora de necessi-
dade que, naquele momento, teve sua saída da aeronave dificultada.

a sra. dePuTada mara GabriLLi – Pela ordem, Sr. Presi-
dente.

o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Concedo a pala-
vra à deputada Mara Gabrilli, até por ter sido o foco da pergunta.

a sra. dePuTada mara GabriLLi – Eu gostaria de agrade-
cer o deputado pela pergunta e frisar que, realmente, o presidente da 
TAM me ligou, desculpou-se e logo na sequência tivemos uma reunião. 
Vários itens, inclusive um deles no regulamento da TAM, estão sendo 
modificados a partir desse acontecimento, entre eles a necessidade de 
comunicação, por qualquer pessoa que tenha algum tipo de deficiência 
que cause mobilidade reduzida, prévia de seu destino, para que seja pro-
videnciado o finger. Agora, o grande problema é quando não há finger e 
não há um equipamento como o ambulift, pois só existem cinco deles, 
da TAM, no Brasil. E a retirada do cadeirante de dentro da aeronave é 
responsabilidade da companhia aérea.

Então, essa é a pergunta que deixo aqui. Talvez tenhamos que inven-
tar equipamentos mais baratos para pulverizá-los em todos os aeropor-
tos do Brasil. Não podemos mais, de forma alguma, carregar cadeirantes 
pelas escadas de aviões porque é muito inseguro, há muito risco; não 
queremos que essas pessoas fiquem caindo por aí, correndo esse risco. 
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Então, essa é a pergunta que eu deixo a respeito desses dispositi-
vos acessíveis, com elevador, que consigam tirar pessoas com deficiên-
cia, cadeirantes, de dentro das aeronaves, o que é responsabilidade da 
companhia aérea, segundo resolução da Anac. E é responsabilidade da 
Infraero entregar essa pessoa dentro do aeroporto. Só que, no caso do 
ambulift, este já tem um equipamento que conduz o passageiro até o 
aeroporto, mas a responsabilidade da companhia aérea é tirá-lo do avião 
e deixá-lo em solo.

o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Obrigada, 
deputada.

Alguma coisa a acrescentar, Sr. Paulo?
o sr. PauLo CÉZar CasTeLLo braNCo – Agradeço à 

deputada que, evidentemente, reforça as minhas palavras. 
Não há nenhum problema em falar que cada equipamento des-

ses, ambulift, custa em torno de um milhão de reais. Nós já estamos 
tomando as providências para comprar vários deles e colocá-los pelo 
menos em boa parte dos aeroportos. Estamos fazendo uma verificação 
no mercado, inclusive no externo, de outros equipamentos, conforme a 
deputada disse, que possam ser mais baratos e que, de fato, possam vir a 
atender aeroportos de menor movimento. 

Portanto, era só para afirmar isso, Sr. Presidente. Mas, se V.Exa. quiser, 
posso aproveitar e responder as outras perguntas que me foram direcio-
nadas. Estou à disposição; se o senhor quiser, eu as respondo desde já.

o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Vamos acumu-
lar um bloco de perguntas porque temos ainda doze deputados inscritos, 
fora seis autores de requerimentos. Então, vamos acumular um bloco de 
perguntas com todos os autores de requerimento; depois, passaremos 
para a lista de oradores. 

Quero registrar a presença na Mesa do deputado Waldir, represen-
tando o presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle.

Com a palavra o próximo autor de requerimento, deputado Roberto 
Santiago. O deputado Santiago cede seu tempo ao deputado Reguffe, 
que disporá de três minutos para sua fala.

o sr. dePuTado reGuFFe – Sr. Presidente, nós, da Comissão 
de Defesa do Consumidor, temos visto e recebido várias denúncias, vá-
rias reclamações, de todas as partes do país, de desrespeito, por parte 
das companhias aéreas, aos consumidores do transporte civil deste país. 
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O que mais se vê é desrespeito às pessoas e queixas diversas dos cida-
dãos deste país, desde acessibilidade até atrasos.

Eu quero fazer alguns questionamentos objetivos aos representantes 
das empresas aéreas.

 Primeiro, as promoções são feitas agora de forma rotineira; de vez 
em quando há promoção; aí baixa o preço das passagens. Eu não acre-
dito que um voo saia com prejuízo; eu não acredito que as empresas 
tenham prejuízo num voo. Ou seja, se conseguem colocar um preço que 
muitas vezes é 20% do preço normal que eles cobram, por que não esse 
preço 20% menor sempre? Porque eu não acredito que aquele voo é feito 
com prejuízo.

Diante disso, quero saber qual é a margem de lucro de cada uma das 
empresas; qual foi a receita, no ano de 2010, de cada uma das empresas, 
e qual foi a despesa. 

Esse questionamento é objetivo. 
Não cabe aqui esse questionamento, porque não é para as empresas, 

mas a Dra. Juliana falou muito bem em relação a um lugar nos aeropor-
tos para atendimento a passageiros. E um lugar bem divulgado, para 
que os passageiros saibam onde é, para que todos possam fazer as suas 
queixas, porque uma das reclamações dos passageiros é que não sabem 
onde fazer suas reclamações. E isso também cabe a este Poder Legisla-
tivo debater e cobrar.

Quero também saber, da Dra. Juliana, que medidas práticas estão 
sendo feitas no âmbito do Ministério da Justiça, pelo poder público des-
te país, em relação às empresas aéreas. 

Por último, Sr. Presidente, quero pedir apoio a todos os deputados 
para um projeto de minha autoria que propus na Comissão de Defesa 
do Consumidor e protocolei, o Projeto nº 1.207, que institui, além dos 
danos materiais e morais, além de alimentação e acomodação, institui 
o pagamento de indenização, por parte das empresas aéreas, em caso 
de atrasos de voos, excetuando-se os atrasos por problemas meteoroló-
gicos. De acordo com o projeto, se o voo atrasar quatro horas ou mais, 
além de tudo isso, a empresa terá que pagar uma indenização de 20% 
do preço da passagem para o passageiro; se o voo atrasar mais de oito 
horas, 50% do preço da passagem, além de alimentação e acomodação; e 
se atrasar mais de 12 horas, o passageiro voará gratuitamente, a empresa 
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terá que ressarcir e pagar uma indenização de 100% do preço da passa-
gem aos passageiros. 

Considero, Sr. Presidente, que as empresas praticam hoje um des-
respeito aos passageiros, aos consumidores da aviação civil deste país. 
E cabe a mim, na condição de membro titular da Comissão de Defesa 
do Consumidor – que tem feito um trabalho sério nesta legislatura –, 
sugerir alterações na legislação que protejam e defendam o consumidor 
deste país.

o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Obrigado, 
deputado.

Concedo a palavra ao deputado Eduardo Sciarra, da Comissão de 
Viação e Transportes.

o sr. dePuTado eduardo sCiarra – Srs. Presidentes que 
compõem a Mesa, convidados, Sras. e Srs. Deputados, parte dos ques-
tionamentos que queria fazer já foram abordados por parlamentares 
que me antecederam. 

Quero apenas elaborar duas questões, fazendo a constatação, enfim, 
dos problemas que hoje vemos nos aeroportos brasileiros e na interação 
entre os que operam o sistema viário nacional, sejam as companhias aé-
reas, sejam os gestores dos aeroportos e, nos últimos tempos, a grande 
bagunça que virou boa parte dos aeroportos brasileiros.

Toda semana chegamos a Brasília e, na maioria das vezes, não se 
consegue prever um lugar para a aeronave estacionar, para que os pas-
sageiros possam cumprir rapidamente o seu desembarque. Espera-se, 
por falta de coordenação. Não se consegue ter um finger liberado ou um 
espaço no pátio para parar ou, muitas vezes, o ônibus não está lá. Enfim, 
isso acaba criando toda uma dificuldade. E não é um tema aqui especi-
ficamente das companhias aéreas, mas digo isso porque eu gostaria de 
ouvir aqui um assunto específico das companhias aéreas, daquelas que 
operam voos internacionais, que talvez possam nos dizer – TAM e Gol 
– com mais propriedade.

Vou fazer uma pergunta bem objetiva: o que precisa ser feito para 
que as bagagens dos voos internacionais possam estar à mão dos seus 
proprietários com a brevidade que ocorre nos aeroportos do mundo 
todo, e não o que ocorre no país, onde muitas vezes se fica uma hora ou 
45, 50 minutos esperando uma bagagem? O que tem que ser feito por 
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aqueles que operam os aeroportos internacionais em nosso país, para 
que isso não aconteça?

E quero fazer uma pergunta à Dra. Juliana. Indago se a senhora co-
nhece ou sabe de eventuais reclamações com relação ao programa de 
milhagem da TAM, para ver se ocorre com mais pessoas o que tem 
ocorrido comigo. Às vezes, com quatro, cinco meses de antecedência, 
não consigo adquirir uma passagem com milhas, no programa de mi-
lhagem da companhia. 

Então, quero deixar essas duas perguntas. 
Obrigado. 
o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Obrigado, 

deputado Eduardo Sciarra. 
Agora, concedo a palavra ao deputado César Halum, da Comissão de 

Defesa do Consumidor, por três minutos.
o sr. dePuTado CÉsar HaLum – Sr. Presidente, tentarei me 

restringir aos três minutos.
Primeiramente, quero fazer um registro. A Comissão de Defesa do 

Consumidor convocou uma audiência pública, e nós fomos altamen-
te desrespeitados porque nenhum representante de empresa alguma 
compareceu. E foi preciso que se tomasse uma medida contundente na 
Comissão, pelo nosso presidente, deputado Roberto Santiago, para que 
houvesse uma segunda oportunidade. E, agora, estamos com a presença 
de todos, a quem agradeço.

Espero que não seja preciso ocorrer isso novamente, a reação forte 
que houve na Comissão para que pudéssemos ser respeitados e os con-
vidados aqui comparecerem. 

Quero discordar quanto ao assento-conforto. Na verdade, ele não 
é um assento-conforto, mas uma saída de emergência. E a pessoa que 
senta lá tem que saber operacionalizar aquela porta. Gostaria de saber 
se, na hora em que eles vendem o assento-conforto, eles questionam se 
a pessoa está preparada para operacionalizar a saída de emergência. Ou 
se apenas o vendem e deixam o trem acontecer? Na verdade, acho que é 
uma troca de serviço. Se ocorrer alguma emergência, a pessoa terá que 
trabalhar e abrir a porta para todo mundo descer. Então, ela terá que 
receber por sentar lá. Não concordo que ali seja chamado de assento-
conforto. Agora, havia uma procura maior porque estava disponível. O 
que achei um absurdo, porque eu não sabia disso, foi um dia entrar na 
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aeronave e, quando fui sentar lá, procurei no check-in e disseram que ti-
nha que pagar. Achei que era uma afronta pagar aquela taxa e falei: “não, 
vou em outra cadeira.” Mas sentei e fiquei aguardando. Quando termi-
nou o embarque estavam todas as seis vazias, aí eu reinei. Falei: “agora, 
sou o rei da cocada preta.” Fui lá sentar e a aeromoça me tirou da cadeira 
e disse: “o senhor não pode sentar aí”. Eu fiquei com uma vergonha da-
nada porque quase todo mundo que estava na aeronave me conhecia e 
eu sou de um estado pequeno, o Tocantins. O cara falou assim: “rapaz, o 
deputadinho lá... tiraram ele do lugar do assento” (Risos.). 

Então, achei que foi um desrespeito muito grande.
Outra coisa que aconteceu diz respeito às empresas. Estou falando 

aqui como consumidor. Hoje vou para o aeroporto e tiro o meu bottom, 
sabe por quê? Chegamos para fazer o check-in e está todo mundo recla-
mando, o cara olha para o deputado: “Uai, deputado, o senhor não vai 
dar jeito nisso aqui, não?” E eu não tenho onde reclamar. 

Esses dias aconteceu comigo. E eu só viajava pela TAM, eu era ex-
clusivo; hoje não sou mais. Eu tinha uma admiração muito grande pela 
TAM; perdi esse amor por ela. Fui fazer o meu check-in, a moça disse: 
“Sua passagem está cancelada”. Mas cancelada por quê? “Porque o se-
nhor comprou a passagem numa promoção e não embarcou na vinda, 
portanto, sua volta está cancelada.” Quem cancela sou eu que sei se vou 
ou se não vou. “Não, está cancelada, não tem jeito.” Eu precisava embar-
car. Isso era 20h30 no Aeroporto de Brasília. Eu quis embarcar com uma 
passagem que tinha comprado por 102 reais. Como a perdi, tive que pa-
gar mais 360 reais para poder embarcar. Fiquei chateado e fui reclamar.

o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Se puder con-
cluir, deputado.

o sr. dePuTado CÉsar HaLum – Vou concluir, mas a história 
é boa, presidente. V.Exa. vai ver. 

o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – É que há outros 
deputados com histórias para contar também.

o sr. dePuTado CÉsar HaLum – Mas o assunto aqui não é 
para discutir os aeroportos; é discutir a relação do consumidor com as 
empresas. Fui até a Anac, falei: “Bom, aqui, nós, graças a Deus, temos 
uma agência reguladora. Vou lá na Anac”. Quando cheguei na Anac, era 
20h30. Disseram: “Não, a Anac está fechada, agora, só atende amanhã”. 
Muito esquisito.
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Fui ao aeroporto atrás da Infraero, que também estava fechada e não 
tinha nenhum servidor. Uma pessoa com dó de mim falou assim: “moço, 
ali tem um Juizado de Pequenas Causas. O senhor pode ir lá que eles 
te atendem.” Eu fui lá. Cheguei no Juizado, conversa daqui, o cara ou-
viu minha história toda. Quando acabou de ouvir minha história, falou: 
“olha, nós aqui só podemos atender reclamação 24 horas após o fato 
ocorrido”. (Risos.)

Eu não estou entendendo. Eu não sei se esse pessoal da Anac, da In-
fraero tem alguma relação de amizade com as empresas, às vezes, de 
troca de presentes, alguma coisa assim, porque eles facilitam as coisas 
para não atender reclamação no aeroporto. Eu não sei se tem. Nesse dia 
fiquei encabulado com isso.

Lá tem um juizado também que não resolve. E quanto à propaganda, 
quando eu faço uma promoção, tenho que divulgá-la, nunca vi em aero-
porto nenhum um cartaz dizendo: “olha, se você comprou na promoção, 
se não veio, não volta”. Tem que ter escrito. Isso é propaganda enganosa, 
está no Código de Defesa do Consumidor.

Então, eram essas as colocações. Tenho muitas outras, Sr. Presidente, 
mas eu tinha que dizer isso porque acho que o consumidor tem que ser 
melhor tratado. Se aumentou o movimento, se tem mais gente voando, 
estão faturando mais. Se estão faturando mais, têm condições de inves-
tir mais, pois pagam 14, 15 milhões de multa por ano sem sentir cóce-
gas, como vi falarem aqui. Nunca vi 15 milhões na minha vida. Falou 
que pagaram 15 milhões em multa e nem triscou. Então, acho que há 
condição de montar uma estrutura para atender melhor o consumidor.

Muito obrigado.
o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Eu é que agrade-

ço a forma simples. O papel do deputado também é falar aquilo que sente, 
porque certamente muitas coisas acontecem também com a população.

Vou dar sequência na lista de oradores inscritos, lembrando apenas, 
deputado, que no próximo dia 1º haverá audiência pública com todos os 
órgãos governamentais da área de aviação: o novo secretário, nomeado 
pela presidenta Dilma, o presidente da Infraero e o presidente da Anac. Os 
três órgãos estarão conosco em uma audiência pública no dia 1º de junho.

Com a palavra o deputado Chico Lopes, da Comissão de Defesa do 
Consumidor, por três minutos.

o sr. dePuTado CHiCo LoPes – Boa tarde a todos os presentes. 
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O tempo não dá nem para a manchete, mas vamos lá.
Quero ratificar e colaborar com todas aquelas reclamações de antes. 

Eu tenho a ligeira impressão, aliás, eu afirmo que a Agência Nacional de 
Aviação Civil não está a serviço dos usuários de transportes. Ela está a 
serviço das empresas. Ela luta pela privatização dos bons aeroportos, 
como os de São Paulo, Brasília, entre outros, mas esquece que no Ceará 
e em outros estados do Nordeste não incentiva, de maneira nenhuma, as 
linhas internas. Quer entregar o filé ao capital estrangeiro, mesmo com 
as denúncias que todos temos acompanhado pela televisão.

O pedantismo nos aeroportos é tão grande que, quando fui passar 
no detector de metais do aeroporto de São Paulo, eu não tirei todos os 
meus penduricalhos e tive de voltar. A pessoa que me atendeu disse: “É 
esse broche, tira”. Eu respondi: “Eu não tiro este broche, nem você, nem 
ninguém vai tirar esse broche. Sabe por quê? Porque se eu tirar este bro-
che, eu desrespeito você”. 

Esta situação ilustra, primeiro, o despreparo que há nos aeroportos 
e o modo como tratam as pessoas. Eu me sinto um marginal tendo que 
levantar os braços para o cabra me conferir. Só faltou me mandarem 
deitar para ver se eu estava portando alguma coisa, como crack. O Fer-
roviário, meu time, não tem mais craque – assim, não é possível andar 
com nenhum craque.

Portanto, eu acho que não basta apenas esta comissão. Nós temos 
que apontar soluções para essas questões que se tornaram um aborre-
cimento. Cada um aqui está contando os problemas por que passa. Faz 
sentido a pessoa passar no aeroporto com alguma coisa na mala po-
dendo ter alternativa? Não faz. Nós somos tratados como se fôssemos 
marginais ou com se não estivéssemos pagando. 

Sr. Presidente, a maior glória que eu tenho na minha vida é represen-
tar os outros e não vou deixar que desrespeitem essa representatividade.

Muito obrigado. 
o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Sou eu que 

agradeço, deputado Chico Lopes. 
Vamos responder em bloco aos questionamentos feitos. Iniciamos 

pela Gol.
Concedo a palavra ao Sr. Alberto Fajerman, representante da Gol. 

Solicito a S.Sa. que aborde, se possível, todos os questionamentos referi-
dos à sua empresa, se achar que são adequados. 
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o sr. aLberTo FaJermaN – Muito obrigado, Sr. Presidente. Fo-
ram tantos os questionamentos que, se eu esquecer algum, aceitarei a 
sua ajuda em me relembrar. Responderei a todos, com todo prazer.

Um dos questionamentos de que eu me lembro bem diz respeito às 
diferenças de tarifas, bem como se as empresas não poderiam direta-
mente tirar um certo valor, que passaria a ser o valor comum.

Deputado, desculpe-me, mas pensamos exatamente o contrário. 
A Gol é uma empresa de capital aberto. Ela segue as regras da CVM  
(Comissão de Valores Mobiliários), que divulga de três em três meses 
seu resultado. Eu posso até dizer que, de vários segmentos, a atividade 
de transporte aéreo é provavelmente a menos rentável. Acho que qual-
quer empresário tem que ter uma boa dose de carinho e, eu diria, até de 
patriotismo para participar desse segmento, como disse, dos mais dif í-
ceis, que sofre impacto de enormes fatores que independem da gestão.

Um exemplo: quarenta por cento dos nossos custos são em combus-
tível. Houve problema no Oriente, e o combustível sofreu aumento de 
40%, que nunca foram passados para a tarifa. Falando em tarifa, se pe-
garmos os dados da Anac que estão no site – dados oficiais, gerados 
por ela –, vamos ver que, de 2005, quando foi criada, e junto com ela o 
regime de liberdade tarifária, até hoje, as tarifas médias caíram 49%, em 
valor corrigido pelo IPCA, e 34%, comparado número a número. Só de 
2010 para 2011, já temos 5% a menos de tarifa.

Qual é o conceito? Nunca vai conseguir voar... Continuando, por 
vezes, temos que decolar com avião não rentável, porque, sendo uma 
empresa de transporte aéreo regular, ela é obrigada a cumprir o horário 
que lhe foi autorizado, sob pena de ser retirado. Então, não temos como 
fazer a conta: “Este voo não vou fazer porque não é rentável.” Todos os 
voos programados têm que ser feitos.

O que acontece? Desculpe-me se uso termos em inglês, realmente não 
são traduzidos, mas todos nós temos gerenciamento de tarifa, que chama-
mos de revenue management. O que ele faz? Poucos voos saem com 100% 
de aproveitamento. O que fazer? Já que não saem com 100% de aprovei-
tamento, por que não usar os assentos que a empresa sabe que vão sair 
vazios para estimular o tráfego para o passageiro que nunca viajou?

Eu posso lhe dizer que, desde a criação da Gol, que tem somente 10 
anos, nós temos 10 milhões de passageiros que nunca tinham entrado 
em um avião, mas hoje conseguem viajar. O que fazer com isso? O único 
requisito que se dá a ele é que compre a passagem com 21, 30 dias de 
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antecedência, dependendo da promoção, que vai ser usada num deter-
minado período. É evidente que não vou fazer promoção do Sudeste, 
Rio ou São Paulo, para Salvador na sexta-feira véspera de carnaval. Por 
quê? Porque consigo vender pelas tarifas que as pessoas pagam.

Então, o que fazer? Em períodos que acho que vai sobrar lugar, apro-
veito que existem pessoas que vão pagar a tarifa necessária para ter uma 
rentabilidade menor que qualquer outra atividade e fazer também com 
que pessoas que não poderiam viajar de avião, e que não têm essa neces-
sidade de ir e voltar no mesmo dia, de só saber da sua viagem muito em 
cima da hora, poder também viajar de avião. Não é uma divisão f ísica, 
mas é como se assim o fosse.

Então, eu tenho diversas tarifas para o mesmo voo, dependendo da 
oportunidade. Evidentemente, como qualquer liquidação, essas tari-
fas têm regras. Se vou comprar uma roupa numa liquidação, um papel 
enorme diz: “Não se aceita troca.” Está escrito. Eu vou comprar uma 
roupa num determinado local, num dia de liquidação, e sei que tem que 
ser, como disse a representante do Procon, amplamente informado – é o 
direito à informação. A informação é a condição pela qual o passageiro 
comprou aquela passagem.

Então, poderá haver passagem que, comprada, não há como modifi-
car a data do seu uso, porque essa foi a condição que a empresa achou 
que ela poderia vender aquela passagem por um preço muito menor.

Nossos números estão publicados. Nosso coeficiente de rentabilida-
de, no ano passado, foi de 10,2%. E posso dizer que ele é totalmente 
reaplicado para aumentar a frota, gerar novos empregos. Só para termos 
uma ideia, acho que o Brasil, e falo somente pela Gol, deve ser o país que 
tem a menor idade média da frota no mundo todo. Temos aviões dos 
mais modernos.

Infelizmente, sempre o mal prevalece sobre o bem. Dizemos que há 
muitas reclamações. Temos 30 milhões de passageiros por ano. Não 
acredito que tenhamos, nos órgãos de defesa do consumidor, mais de 
cinco, seis mil reclamações no ano, o que significa um número bem me-
nor do que 1% dos passageiros que viajam. Temos uma carteira de 7,2 
milhões de passageiros frequentes. Ou seja, passageiros que uma vez 
andaram conosco, gostaram e continuam andando. E mais, o Brasil tem 
um índice de não acidente invejoso em qualquer lugar do mundo.

Então, acho que nós, brasileiros, tínhamos que ter orgulho do nosso 
sistema de aviação. Infelizmente, há algumas falhas. Agora, em julho, 
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houve muitos problemas de fechamento de aeroportos na Região Sul. 
Os senhores têm que acreditar, e temos dito isso seguidamente, que o 
maior prejudicado, quando não conseguimos fazer o voo, somos nós 
mesmos. Nossa missão é fazer o voo, não é não fazer o voo. Temos que 
fazer o voo para que o passageiro goste e volte a voar conosco.

Então, às vezes, fico um pouco triste quando batem tanto na gente. E 
acredito que estamos prestando um bom serviço, seja para o consumi-
dor, seja para o país, gerando enorme quantidade de empresas, pagan-
do enorme quantidade de tributos. Enfim, acho que cumprimos com o 
nosso papel.

o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Eu pediria ao Sr. 
Paulo César para falar...

o sr. dePuTado aNdrÉ FiGueiredo – Sr. Presidente, fiz 
três perguntas e o representante da Gol não respondeu nenhuma.

o sr. aLberTo FaJermaN – Desculpe. Eu pedi a cola, porque 
não me lembro qual seriam as outras.

o sr. dePuTado reGuFFe – Sr. Presidente, a minha pergunta 
também não foi completamente respondida. Ele disse que a margem de 
lucro é de 10,2%, mas não falou qual foi a receita no ano passado, e nem 
qual foi a despesa. Ele não falou qual foi a receita para que pudéssemos 
saber também qual foi o lucro da empresa. Porque do jeito que está, 
estou ficando com pena das empresas aéreas. Daqui a pouco, vou pegar 
uma sacolinha e passar para os deputados contribuírem.

Agora, quero apenas saber qual foi a receita e a despesa no ano de 2010.
o sr. aLberTo FaJermaN – Sem nenhum problema. Eu tinha 

dito que a Gol é uma empresa de capital aberto e esse dado é facilmente 
acessado em qualquer rede mundial de computador, mas tenho proble-
ma de responder diretamente.

A receita da Gol foi em torno de 8,1 bilhões de reais – posso até di-
vidi-la depois no que foi carga, no que foi passageiro, no que foi receitas 
adicionais –, e as despesas chegaram em torno de 7,38 bilhões. Não sei 
o número exato, mas não tenho nenhum problema de...

o sr. dePuTado reGuFFe – Portanto, 800 milhões de lucro.
o sr. aLberTo FaJermaN – A rentabilidade foi de 10%, o que 

dá em torno de 700 milhões.
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o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Pediria, como 
foi uma pergunta extensiva a todas as companhias, que elas pudessem 
fazer um breve relato dessa questão.

o sr. dePuTado aNdrÉ FiGueiredo – Mas, Sr. Presidente, 
a Gol, para mim, é uma das principais companhias aéreas do Brasil, e o 
representante da Gol não respondeu nenhuma das três perguntas. En-
tão, para relembrá-lo, inclusive sugerindo, como ele é diretor de relações 
institucionais, que da próxima vez anote, para que não tenhamos de fi-
car fazendo mais uma vez as perguntas.

o sr. aLberTo FaJermaN – Eu respondi as perguntas.
o sr. dePuTado aNdrÉ FiGueiredo – Não respondeu 

nenhuma.
o sr. aLberTo FaJermaN – Qual eu não respondi?
o sr. dePuTado aNdrÉ FiGueiredo – Nenhuma das três 

que fiz. Vou refazê-las agora.
o sr. aLberTo FaJermaN – Pois não, eu vou repetir a resposta 

que eu já dei.
o sr. dePuTado aNdrÉ FiGueiredo – Então, vamos ver 

depois de gravar. Gostaria inclusive que o senhor se acalmasse um pou-
co. Ninguém está querendo questionar o senhor, não. Inclusive estamos 
sugerindo algumas alternativas para que as companhias aéreas tenham 
mais respeito com o consumidor brasileiro. É só isso.

o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Por favor, então 
repita os questionamentos.

o sr. dePuTado aNdrÉ FiGueiredo – Primeiro, por que 
a companhia Gol ou as outras companhias não têm voos com origem 
e destino Nordeste, assim como as companhias internacionais têm? O 
senhor não respondeu.

Segundo, por que não existem, sequer no site da Gol, múltiplos des-
tinos para o turismo interno? O senhor não respondeu.

Terceiro: já que a Gol começou, em alguns voos de maior duração, a 
comercializar lanches, por que o senhor não disponibiliza lanches tam-
bém em voos acima de dois horas, para que sirvam algo melhor do que 
meio saco de batatas fritas? 
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o sr. aLberTo FaJermaN – Eu peço desculpas ao senhor por 
não ter respondido a essas perguntas. O senhor tem razão: eu não as 
respondi. 

A primeira pergunta é: por que não temos voos originários do Nordeste 
para o exterior? A Gol não tem voos de longo curso. Portanto, não é que ela 
não voe do Nordeste, ela simplesmente não tem voos de longo curso. 

Com relação aos lanches, se me permitirem mais um minuto de ex-
plicação, a Gol pensa exatamente o contrário. A Gol quer ser a empresa 
de menor tarifa, portanto, não entra no seu custo o valor do serviço de 
bordo. E ela diz: “Ainda assim, se o passageiro quiser em vez de comprar 
no aeroporto, comprar no avião, vamos colocar a possibilidade de ele 
comprar a bordo”. 

Estamos tendo reuniões seguidas com os diferentes secretários de 
fazenda porque ainda existe o problema tributário de como gerar a nota 
fiscal a bordo. Hoje temos cento e tantos voos e a nossa intenção é dis-
ponibilizar a venda a bordo absolutamente em todos os voos. Ainda não 
o fizemos simplesmente porque o Conselho Nacional de Política Fazen-
dária (Confaz) não chegou à fórmula correta de como cobrar. 

Desculpe-me mais uma vez, mas qual é a terceira?
o sr. dePuTado aNdrÉ FiGueiredo – Múltiplos destinos. 

Por que, geralmente, só o bate e volta tem uma tarifa mais barata? 
o sr. aLberTo FaJermaN – O múltiplo destino é uma boa ideia 

e realmente existe em outros lugares. Isso é uma decisão comercial, e 
provavelmente nós não tenhamos encontrado muitas pessoas querendo 
esse tipo de tarifa. Mas eu posso lhe dizer que esse carnê de múltiplos 
destinos é vendido fora do Brasil. 

Como eu lhe disse, nós não temos voos de longo curso, mas, na Amé-
rica Latina, nós voamos, sim, para a maioria dos países. Temos carnês 
de três e cinco voos, que vendemos na Argentina e em outros países da 
América do Sul, porque acreditamos que o pessoal de fora gostaria de ir 
a mais de um destino quando vem ao Brasil. 

Mas, de qualquer maneira, vou levar ao nosso pessoal o questiona-
mento de por que não vender no Brasil também. 

o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – O deputado 
Eduardo Sciarra perguntou sobre questão das bagagens dos voos inter-
nacionais. O Sr. Paulo Cézar Castello Branco poderia responder a esse 
questionamento? 
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o sr. PauLo CÉZar basTos CasTeLLo braNCo – Com 
satisfação. 

Permita-me dizer apenas, Sr. Presidente, porque a pergunta do Sr. 
Deputado para a Gol ficou sem a primeira resposta, por parte do Fajer-
man, pelo fato exatamente de a Gol não voar para o exterior em longo 
curso. Então, como nós voamos, gostaria de dar uma explicação para o 
deputado. 

A Iberia e a TAP basicamente concentram um volume de voos mui-
to grande para o Brasil, especialmente a TAP, que hoje detém 70 voos 
de Portugal para várias partes do Brasil, inclusive a Região Nordeste. 
Em se tratando de uma empresa europeia e com os custos menores do 
que uma empresa brasileira, ela tem capacidade de captar passageiros 
em toda a Europa e, evidentemente, com poder aquisitivo também mais 
elevado. Ela os traz com tarifas extremamente competitivas, explodindo 
para o Brasil dentro de vários mercados. 

Essa é a razão por que a TAP se posicionou em várias partes do Nor-
deste. Uma companhia aérea brasileira, é evidente, tem capacidade de 
competição inferior, especialmente na busca de novas aeronaves. Por-
tanto, o que estamos fazendo agora, até por razões de dificuldade na 
infraestrutura, é começar a cobrir voos internacionais com outras loca-
lidades que não São Paulo. 

Hoje o volume de voos no Rio de Janeiro já é muito intenso, com voos 
internacionais de longo curso, quer seja para os Estados Unidos, quer 
seja para a Europa. A mesma coisa já acontece com a capital federal e 
com Belo Horizonte. Esse é um processo irreversível, que, com certeza, 
chegará rapidamente ao Nordeste. 

O fato de companhias americanas já estarem chegando ao Nordeste 
antes das companhias brasileiras é por uma simples razão: a TAM é a 
única empresa brasileira que opera no longo curso, ou seja, é a única 
empresa brasileira que opera para os Estados Unidos. Do lado ameri-
cano, há cinco empresas americanas operando para cá. Evidentemente, 
com a capacidade que têm as empresas americanas, é mais fácil elas 
colocarem algum voo em territórios brasileiros do que a TAM suprir, 
imediatamente, todos esses territórios.

Em relação à bagagem, a grande deficiência na entrega de bagagens 
e, consequentemente, na demora de bagagens, deve-se ao fato de que há 
muito pouca disponibilidade de ampliação de esteiras de bagagem no 
aeroporto. Se olharmos os aeroportos brasileiros ao longo dos últimos 
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anos, veremos que muito pouco foi feito no que se refere a desembarque 
internacional e ampliação dessas esteiras de bagagem. Isso não se limita 
apenas a esteiras de bagagem, porque o aeroporto tem toda uma parte 
de trás em funcionamento, como o pátio e a circulação dos veículos.

Se nós formos ao aeroporto de Guarulhos, veremos que o conges-
tionamento é imenso: não há espaços hoje para guardar equipamentos; 
não há espaço para guardar, muitas vezes, bagagens perdidas. Portanto, 
a dificuldade de entrega de bagagens está intimamente ligada à demora 
em retirar essas bagagens do avião e, efetivamente, colocá-las na esteira.

É muito comum os senhores chegarem a aeroportos de grandes mo-
vimentos e verem que, por exemplo, com relação à esteira 3, que há três 
voos cujas bagagens estão destinadas a ela. Ou seja, evidentemente há fal-
ta de condições adequadas para que possamos dar um tratamento melhor.

o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Se o senhor pu-
der, na sua fala, acrescentar a informação ao deputado Reguffe, sobre a 
questão de receita da empresa...

o sr. dePuTado reGuFFe – Receita, despesa e margem de lucro.
o sr. PauLo CÉZar basTos CasTeLLo braNCo – Pois 

não, deputado. 
A TAM também é uma empresa de capital aberto. Publicamos, exa-

tamente na data de ontem, a rentabilidade nossa no primeiro trimestre 
do ano de 2011, que foi de 3,6 de EBIT, ou seja, o lucro líquido foi de 3,6. 
No ano passado, tivemos um faturamento da ordem de 10,5 bilhões e 
um EBIT da ordem de 9%. 

Portanto, esse é o resultado disponível na Comissão de Valores Mo-
biliários. 

o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Vamos ficar 
concentrado entre TAM e Gol. Pediria ao Sr. Pedro Janot, da Azul, que 
fizesse algumas considerações sobre as questões colocadas. 

(Não identificado) – Sr. Presidente, só uma questão específica da 
Latam, que é específico da TAM, por favor.

o sr. PauLo CÉZar basTos CasTeLLo braNCo – Perdoe-
me, faltou responder sobre a Latam. 

O processo da Latam está em curso. No dia 26, ou seja, na semana que 
vem, no Chile, teremos uma audiência pública em que todas as partes vão 
poder, evidentemente, opinar no que se refere à fusão entre TAM e LAN. 
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As discussões no âmbito da Justiça chilena se devem muito mais 
a questões de concorrência e manutenção de condições favoráveis – 
evidentemente, para o consumidor – na rota entre São Paulo e San-
tiago, que é a única rota em que se pode ter, talvez, alguma concen-
tração maior. 

Mas também é bom lembrar que o acordo bilateral entre Brasil e 
Chile é hoje completamente aberto – aliás, já o é de muitos anos. Isso 
significa dizer que, se mais empresas brasileiras não voam para o Chile, 
é porque elas não querem, assim como outras empresas chilenas não 
voam para o Brasil porque evidentemente não querem. 

Portanto, vamos, obviamente respeitando a posição da Justiça, 
aguardar audiência pública. Depois haverá os trâmites normais, sendo 
que nós acreditamos que teremos uma posição até final de agosto.

o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Muito obriga-
do, Sr. Paulo Cézar.

Há algum deputado que queira se inscrever, que não se inscreveu 
ainda? Se não, esta Presidência vai encerrar as inscrições aqui, até para 
que possamos dimensionar a nossa audiência pública, se for da concor-
dância do Plenário. 

A audiência começou às 14 horas. Como já são 16h15, os deputados 
que gostariam de fazer uso da palavra já tiveram oportunidade de estar 
no plenário. Há mais algum deputado que não está inscrito e gostaria 
de se inscrever? Então, nós encerramos as inscrições e vamos depois 
dimensionar a questão dos blocos. 

O Sr. Pedro Janot tem a palavra.
o sr. Pedro JaNoT – Deputado Donizette, vou responder ao 

deputado André Figueiredo as perguntas fundamentalmente sobre o 
Nordeste. Acho que é importante, pois estou sentindo falta de dar uma 
visão mais estratégica e mais ampla da aviação civil brasileira.

No mercado de 2001, quando a Gol nasceu, lembro a vocês que três 
companhias morreram. Nós podemos dizer que uma fase, um ciclo da 
aviação civil brasileira foi cumprida, sendo que a nossa querida Varig 
terminou de morrer em 2006 ou 2007, quando a Gol comprou uma par-
te – a parte sadia da Varig – para manter essa operação viva. 

De lá para cá, nós tivemos, naturalmente, o nascimento de duas 
companhias. Essas companhias desenharam um modelo de distribui-
ção logística baseada em hubs, no conceito de hub-and-spoke, que é a 
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linguagem técnica, em que se concentra e se divide, usando aviões de 
grande porte, em média de 180 lugares nas configurações que eles ofe-
recem. Isso gera, portanto, uma limitação de capilaridade.

O Brasil, de 2000 para cá, teve uma redução, sendo que em torno de 
60 cidades foram atingidas, justamente por essa revisão do modelo de 
distribuição logística do sistema. Então, hoje esse sistema depende de 
Guarulhos, Congonhas, Brasília e uma parte do Galeão, para distribuir 
todo o seu tráfego pelo Brasil. 

Essa é uma aviação que não está certa nem errada; é um estágio da 
aviação, que remete à aviação americana dos anos 70 – conforme dito 
pelo próprio presidente Líbano numa apresentação recente. 

O que está acontecendo no Brasil agora é que, com a entrada de no-
vos equipamentos e com um novo modelo de distribuição, o Nordeste 
brevemente vai ser agraciado com mais conectividade. Ou seja, a minha 
companhia Azul, a Trip e a Passaredo estão com aviões da Embraer, de 
menor número de assentos. Começa a ser viável um novo modelo de 
distribuição, que facilita que esses aviões voem trechos mais curtos com 
rentabilidade – aviões menores podem fazer isso com mais eficiência. 

Além do mais, há um outro movimento ainda maior, que está acon-
tecendo recentemente, que é muito recente: o uso de turboélices para 
fazerem ligações menores do que 500 quilômetros. Então, o que já co-
meçou a acontecer, por exemplo, é que o interior de São Paulo está sen-
do conectado a Viracopos com aviões turboélices de 66 lugares. Isso cria 
uma nova capilaridade. Então, eu acho que, sob a perspectiva macroeco-
nômica da aviação civil, a aviação brasileira entra numa nova fase. 

O que é preciso fazer para se obter incentivos que não lesem os co-
fres do governo, que não criem relações de dependências e corrupção 
do sistema, como aconteceu, no passado, em relação à aviação regional? 
Primeiramente, é preciso que se desonerem as tarifas, a taxa de ICMS 
sobre o combustível das companhias de aviação regional, para que elas 
possam manter sua rentabilidade e ter tarifas mais acessíveis na comu-
nicação dos novos clusters econômicos brasileiros, que crescem de duas 
a três vezes o PIB nacional. 

Estou respondendo, deputado André, ao que tange ao Nordeste: 50% 
dos nossos assentos por quilômetros são originados no Nordeste, numa 
ligação ponto a ponto, ainda numa ação embrionária de capilaridade. 
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Sobre a venda de lanches, há projetos bastante adiantados na Gol e 
na Webjet. É uma tendência mundial e no Brasil. Há a questão fiscal, que 
é muito importante, e também a questão da infraestrutura pelo Brasil. 

Com relação ao suporte de rampa de catering, de alimentação, no 
Brasil ainda não existem grandes estruturas capazes de suprir o territó-
rio brasileiro afora.

Por último, já existe no Brasil, por parte da Azul, a iniciativa de fazer 
um passaporte azul, que permita múltiplas viagens pelo Brasil. No ano 
passado, fizemos eventos. Acho que, naturalmente, esse múltiplo passa-
porte vai entrar no Brasil, como existe no mundo. 

Respondendo ao deputado Reguffe sobre a estratégia tarifária, o Fa-
jerman exemplificou muito bem o que aconteceu. O sistema em que as 
companhias trabalham é de segmentação. Quem compra com mais de 21 
dias de antecedência é uma determinada classe de pessoas. Por exemplo, 
os aposentados têm tempo, têm previsibilidade e podem comprar com 21 
dias ou mais de antecedência; alunos, estudantes e profissionais liberais 
que têm seus congressos espalhados; e as famílias com os eventos. 

A forma de estimular essas pessoas e efetivamente tirá-las do ônibus 
e trazê-las para o avião é oferecer tarifas mais baixas para quem compra 
com maior tempo do dia do voo. Obviamente, isso muda de rota para 
rota, de mês a mês do ano e de semana a semana dentro do mês. 

Trata-se absolutamente do uso da oferta e da procura. Então, em al-
gumas épocas do ano, a menor tarifa chega a ser dez vezes menor do que 
a maior tarifa, aquela que o executivo apressado, ao chegar ao balcão, é 
obrigado a pagar. 

Aí se cria o que chamamos tecnicamente do mix de margem: vende-
se “x” tarifas bem barato e “y” tarifas a um valor mais alto. Na média, se 
terá rentabilidade; então, é uma liquidação ao contrário. Quando você 
é comerciante de camisetas e vê que aquela cor e aquele tamanho en-
calham, você espera sobrar para vender, e apura o valor residual dessa 
liquidação. 

A aviação tem que fazer uma liquidação reversa, futura. Eu tenho que 
imaginar que vou ter tantos assentos vazios e que posso vender esses 
tantos assentos a uma tarifa barata, porque, se eu não fizer isso, eles fi-
carão vazios. Assento vazio custa dinheiro para ser transportado; depois 
que se fecham as portas, não há valor residual, ele é custo. 
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Então, essa é a estratégia das companhias, que tentei passar de forma 
simplificada. 

Eu ainda não tenho condições de divulgar a margem de lucro porque, 
em primeiro lugar, a companhia é de capital fechado, em segundo, ainda 
é uma startup, uma companhia que está sendo lançada e tem apenas 
dois anos e quatro meses de operação. 

o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Deputado Re-
guffe, os demais podem mandar essa informação a V.Exa. por escrito, 
para que nós possamos dar sequência aos oradores?

o sr. dePuTado reGuFFe – Para mim, não haveria problema 
nenhum. Mas penso que é só um número, então, não tomaria também 
muito tempo. Se V.Exa. concordar. 

o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Os senhores 
podem apenas se ater ao número do balanço financeiro. 

Sr. Júlio, da Webjet. 
o sr. JúLio PeroTTi – A Webjet, no ano de 2010, deputados, 

teve uma performance – somos uma empresa bem menor – de 750 mi-
lhões de reais de faturamento, com o EBIT, ou seja, a rentabilidade, de 
20 milhões de reais. Esses são os números. 

Eu fiquei também devendo aos senhores os valores de multa. A Web-
jet, no final do ano de 2010, computou, para 2010, entre 500 mil e 600 
mil reais de multas colocadas pela Anac, dos quais, parte – não tive tem-
po de saber quanto –, uns 20%, ainda estão sendo argumentados junto 
à Anac. 

Esses são os números que eu fiquei devendo aos senhores. 
o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Comandante 

Ajauri, da Passaredo. 
o sr. aJauri barros de meLLo– Nossa empresa opera com 

15 aeronaves. O nosso faturamento previsto foi algo em torno de 15 mi-
lhões em 2010, no ano passado.

o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – O Sr. Paulo 
Cézar, da TAM, já respondeu. O Sr. José Mollo, da Trip, não tem a in-
formação? 

Vamos, então, ao segundo bloco de deputados.
o sr. aJauri barros de meLLo – Deputado, complementan-

do, os nossos valores e o nosso balanço anual também está publicado na 
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CVM. Então, informações mais detalhadas podem ser obtidas através 
do site da CVM. 

o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Deputado Fran-
cisco Escórcio, do PMDB do Maranhão.

o sr. aJauri barros de meLLo – Gostaria só de complemen-
tar, deputado Roberto. A nossa empresa tem 15 aviões que são de 50 
lugares apenas. São o Embraer 145.

o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – O deputado Fran-
cisco Escórcio, do PMDB do Maranhão, tem a palavra por três minutos.

o sr. dePuTado FraNCisCo esCÓrCio – Em primeiro lu-
gar, eu quero parabenizar esta Casa. Trata-se de um brilhante trabalho 
desta Casa, destas comissões. 

Quero aqui falar aos senhores que estão nos visitando. Fui um da-
queles que chegaram a dizer que vocês estavam fazendo cartel, porque 
até a maneira com que os senhores deixaram de vir a esta Casa foi por 
unanimidade. Poderia até ter sido um ou outro, mas não: parece que foi 
deliberado e ocorreu com todos. E nós ficamos aqui muito magoados 
com a atitude dos senhores. Mas agora já melhora, o quadro começa a 
melhorar. 

Eu quero dizer aos senhores que eu sou o autor da proposição para 
fazermos aqui uma CPI, um remédio mais brusco do que este que esta-
mos fazendo. Eu já tenho aqui 134 assinaturas, mas poderia pegar 300 
assinaturas porque o sentimento da Casa é o sentimento de revolta com 
o segmento dos senhores. 

Eu vim do setor empresarial – sou empresário como os senhores – e 
quero dizer o porquê de esta Casa estar cheia. Em homenagem ao Ro-
mário. Estou dizendo: “Olha o campo cheio, Romário!” Sabe por quê? 
Porque o espetáculo é bonito. Quando se fala que um espetáculo é bo-
nito e chama atenção? Está aí o grande número de parlamentares, aí o 
grande número de pessoas, a imprensa aqui, porque a população está 
sofrendo na carne.

Por exemplo, como eu posso dizer que estou contente, quando os 
senhores pegam e fazem, mascaram uma situação daquele assento-
conforto. Assento-conforto de quê? Será que não bate na cabeça dos 
senhores que aquilo é ruim, inclusive, para a migalha que vocês vão 
buscar naqueles assentos? Aí vocês dizem assim: “Eu estou vendendo  
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assento-conforto”. E os outros? São desconforto? Ora, comecem a pen-
sar, comecem a entender essa situação da revolta em que estamos. 

Eu não levei isso à frente porque os líderes vieram pedir, porque essa 
situação é ruim para os senhores. É uma situação ruim. 

Eu quero dizer que, quando fui senador da República, defendi muito 
a soberania da aviação civil – eu quero defender, mas todos nós estamos 
decepcionados. Aqui está, é o sentimento popular. É uma caixa-preta 
que vemos com relação a essas tarifas das passagens.

Eu quero dizer para os senhores que os líderes me pediram para que 
não levássemos em frente isso, e esperávamos por esta oportunidade. Se 
esta oportunidade aqui não tiver efeito prático na redução da passagem, 
na qualidade dos serviços que os senhores têm de prestar – porque os 
senhores têm uma concessão pública –, eu vou levar isso à frente. 

Aqui está uma satisfação aos nobres parlamentares, aos colegas que 
assinaram: em resposta aos senhores, eu quero dizer que estamos espe-
rando pelo resultado prático desta reunião. 

Muito obrigado.
o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Obrigado, 

deputado, eu é que agradeço. 
Tem a palavra o deputado José Stédile, membro da Comissão de Via-

ção e Transportes. V.Exa. tem três minutos, deputado.
o sr. dePuTado JosÉ sTÉdiLe – Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

sou presidente, nesta Casa, da Subcomissão Permanente para Discutir 
os Investimentos nos Aeroportos Brasileiros. 

Estou realizando, através da Comissão, um levantamento para utili-
zação, na Copa do Mundo, das bases aéreas. Gostaria de ouvir a opinião 
de vocês a respeito disso, dessa via alternativa e temporária de utilização.

Nós temos visto muitas vezes, nos aeroportos, com o crescimento da 
demanda e pela falta de estrutura que ele têm, grandes filas. As compa-
nhias aéreas não têm conseguido disciplinar essas filas. Tenho recebido di-
versas denúncias de pessoas que estavam na fila e não conseguiram viajar.

Sentimos que, em outras oportunidades, havia troca de passageiros 
entre as empresas. Dou um exemplo: na semana passada, eu estava sain-
do de Porto Alegre para vir para cá, e um grupo de oito pessoas perdeu 
o voo da TAM, mas, embora houvesse, logo em seguida, um voo da Gol 
com muitos lugares, as pessoas tiveram que aguardar por um voo da 
TAM, duas horas depois, e chegaram aqui de madrugada.
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Por que não é possível um banco de dados interligando as empresas, 
para facilitar, muitas vezes, esse transtorno causado pelos aeroportos e 
pelas próprias empresas aéreas?

O terceiro ponto que eu gostaria de colocar, como presidente da 
Subcomissão: os sindicatos dos trabalhadores nas suas empresas reivin-
dicam uma redução da jornada dos pilotos, mas vocês reivindicam o 
aumento da jornada dos pilotos. Queria que vocês comentassem essa si-
tuação, porque ela também preocupa, em função de podermos executar 
o que está por vir pela frente, da grande demanda que vamos ter com as 
Olimpíadas e com a Copa do Mundo.

Quarto ponto, rapidamente: há uma grande reivindicação de abertu-
ra para o capital internacional com relação às empresas no Brasil. Gosta-
ria de saber qual é a opinião de vocês e por que não há reciprocidade. Se 
a empresa americana quer um capital maior para investir no Brasil, que 
haja, nos Estados Unidos, a reciprocidade para também se utilizarem os 
recursos brasileiros no mercado deles. Assim fica muito fácil, só eles se 
aproveitam do nosso mercado e não há essa reciprocidade.

o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Perfeito. Obrigado.
Deputado Renan Filho, do PMDB de Alagoas. V.Exa. tem três minu-

tos, deputado.
o sr. dePuTado reNaN FiLHo – Sr. Presidente, representan-

tes das empresas aéreas...
o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Só um minu-

to, deputado. Como o deputado José Stédile fez um questionamento, 
eu só pediria a V.Exa. que pudesse direcionar seu questionamento para 
um dos representantes das companhias, senão esta presidência usará 
de discricionariedade na hora da resposta, para que possamos ter uma 
dinâmica na audiência pública.

Pois não, deputado Renan. Vou descontar esse tempo aqui.
o sr. dePuTado reNaN FiLHo – Sr. Presidente, representan-

tes das empresas aéreas, deputadas e deputados presentes nesta reu-
nião, profissionais da imprensa, eu gostaria somente de me associar aos 
deputados que me antecederam, com relação à poltrona-conforto. Acho 
que a TAM deveria refletir sobre isso, que não resolve o problema finan-
ceiro da empresa e cria um desconforto para com os clientes.

Se fosse alguma coisa que trouxesse à TAM um grande diferen-
cial financeiro, acho que ela deveria levar adiante, porque as empresas  
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disputam espaço no mercado, e quem tem um lucro maior, uma renta-
bilidade maior tende a ter mais espaço e a se perpetuar como empresa 
dominante. 

Acho que o prejuízo de imagem que a TAM tem tido com isso não 
traz viabilidade para que ela mantenha essa política. Eu próprio já fui 
penalizado por ter também me sentado em uma daquelas cadeiras e ter 
sido solicitada a minha saída.

Saí. Saí porque assim se evita o constrangimento e facilita que o voo 
saia mais rápido, que é o desejo de todos.

Gostaria de fazer três perguntas. 
Eu queria perguntar às empresas – a despeito de ser essa uma in-

formação que seria dada melhor pela Infraero, como disse o deputado 
Stédile, que me antecedeu – qual a opinião delas. Tecnicamente, qual 
é a visão dos senhores com relação à abertura do capital da Infraero, 
sobretudo para as duas principais empresas do país? E com relação à 
privatização dos aeroportos brasileiros? Quais aeroportos brasileiros 
têm viabilidade econômica para serem privatizados, na opinião dos se-
nhores? Faço esta pergunta porque tenho andado pelos aeroportos do 
Brasil, no Fórum Legislativo da Comissão de Turismo, e tenho visto a 
preocupação dos funcionários, sobretudo públicos, com relação à priva-
tização dos aeroportos.

Outra pergunta é: as grandes empresas do Brasil estão sendo comu-
nicadas das obras que estão sendo feitas nos aeroportos das cidades-
sedes? Os senhores têm participado, discutido, apresentado as suas opi-
niões com relação às obras dos aeroportos, ou a Infraero tem feito isso 
de forma unilateral?

Eu gostaria de dirigir minha última observação à TAM. O programa 
de milhagem da TAM e as promoções que ela e as outras companhias, 
aí incluída a Gol, fazem são cheias de pegadinhas, como já foi dito aqui 
por alguns deputados que me antecederam. O consumidor compra a 
passagem, adquire um benef ício na forma de milhas – a Gol ressuscitou 
o Smiles, da Varig – e, na hora em que pensa que vai poder utilizá-lo, cai 
numa pegadinha. Nunca se consegue utilizar esse benef ício. Na hora em 
que se quer comprar uma passagem, não há vaga no voo, porque só se 
podem trocar as milhas por passagem em promoção. Então, a milhagem 
já é uma promoção que só vale dentro de outra promoção. Isso não é 
explicado ao cliente.
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Para concluir, eu queria perguntar: por que isso ocorre? Por que não é 
mais transparente? Por que as promoções não são mais simples e confiá-
veis? Eu acho que todos sairíamos ganhando. O transporte é muito im-
portante, a qualidade do serviço é muito importante, mas, sem dúvida, a 
imagem que a empresa tem perante o consumidor é o mais importante. 
Toda vez em que se criam essas pegadinhas, como poltrona-conforto e 
as dificuldades no uso da milhagem, quem perde são as empresas, por-
que ficam com sua imagem prejudicada perante a opinião pública.

Muito obrigado pelo tempo excedente.
o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Eu é que agra-

deço, deputado Renan Filho.
Tem a palavra o deputado Romário Faria, do PSB do Rio de Janeiro, 

por três minutos.
o sr. dePuTado romÁrio – Boa tarde, Sr. Presidente. 
Boa tarde a toda a Mesa; boa tarde, deputadas e deputados. É com 

grande prazer que recebo hoje os nossos convidados. 
O problema de ser quase o décimo terceiro na lista é que praticamen-

te todas as perguntas já foram feitas. Mas há algumas que eu gostaria 
que fossem esclarecidas. Eu não tenho nenhuma pergunta direcionada a 
nenhuma empresa. Aqueles que se sentirem com capacidade e possibili-
dade de responder eu gostaria muito de ouvir.

Na semana passada, aconteceu um fato com a deputada Mara que 
virou um fato público. Com certeza, ele já aconteceu não só em relação a 
uma cadeirante, mas com outros deficientes. Até então, definitivamente 
nada foi feito, porque, na semana passada, tivemos como prova o que 
aconteceu com a deputada, e isso só veio a público porque ela é uma 
parlamentar e teve coragem de enfrentar o que, talvez, outro cidadão, 
comum, não enfrentaria.

A minha pergunta é bem simples: definitivamente, as empresas estão 
realmente fazendo alguma coisa direcionada à acessibilidade dos pas-
sageiros? Quero deixar bem claro que me refiro não só aos cadeirantes, 
mas às pessoas com deficiência. Essa é uma coisa muito importante, e o 
povo, com certeza, tem dúvidas sobre isso.

Eu já tive a honra e o prazer de viajar por praticamente todas essas 
empresas e, de verdade, nunca vi nada, em nenhuma aeronave, relacio-
nado à acessibilidade não só do cadeirante, repito, mas de pessoa com 
qualquer deficiência.
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Outra pergunta: vocês, empresas aéreas, poderiam ajudar o governo 
ou a Infraero com algum tipo de ideia para que as obras de acessibili-
dade fossem feitas nos aeroportos do Brasil? Eu, como muitos aqui, já 
estive praticamente em todos os aeroportos do Brasil e, repito, não vi 
nada voltado às pessoas com deficiência.

Foi mencionada ontem uma reclamação do presidente do Comitê Pa-
ralímpico Brasileiro, Andrew Parsons, sobre as dificuldades encontradas 
pelos para-atletas brasileiros no embarque para competições fora do país. 
Ele disse até que os sites de algumas companhias aéreas não oferecem o 
serviço de venda de passagens para deficientes visuais. Isso é uma vergo-
nha, pelo amor de Deus. Na África – nada contra a África – já existe isso, 
e aqui as pessoas com deficiência passam por esse constrangimento.

Para concluir, uma última pergunta. Não sei se é exatamente o Airbus  
A-380, mas me refiro ao maior avião construído até hoje. Pelo que eu 
sei, só existem no Brasil duas pistas onde esse avião pode aterrissar: uma 
em São Paulo e outra no Rio de Janeiro. Existe a possibilidade de serem 
construídas pistas em outros aeroportos, em outros estados, para que 
esses aviões desçam no Brasil?

o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Obrigado, 
deputado. Já demos tempo de tolerância e queremos tratar todos com 
igualdade.

O deputado Carlos Roberto, do PSDB de São Paulo, tem a palavra.
o sr. dePuTado CarLos roberTo – Sr. Presidente, é bom 

salientar que eu sou membro da Comissão de Viação e Transportes. Nós 
estamos analisando o mundo da aviação, mas todos os senhores sabem 
da falta de investimentos em infraestrutura no país. Hoje, lamentavel-
mente, a única forma segura de viajar neste país é pela aviação, pela 
responsabilidade que têm os senhores de colocar o avião lá em cima.

Eu gostaria que todos os senhores dissessem aos deputados qual é 
de fato a influência da falta de responsabilidade desse governo, até hoje, 
em relação às obras em aeroportos. Os senhores precisam ser sinceros. 
Eu sei que é dif ícil, porque o governo que está aí persegue mesmo, prin-
cipalmente empresas. É uma perseguição impressionante – nós vimos 
agora, os deputados.

A responsabilidade pelos aeroportos é das empresas aéreas, é da In-
fraero ou é desse governo? Os senhores têm mesmo voz ativa para dizer 
que o governo não investiu o que deveria ter investido?
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É lógico que falta muito para concluirmos nosso raciocínio, porém é 
fato que faz muito tempo que não há investimentos – eu moro em Gua-
rulhos e tenho muita convivência com aquele aeroporto. Vai ser preciso 
outro avião cair para discutirmos, de novo, as mortes que aconteceram, 
para investirmos em aeroportos?

Os senhores são heróis por voarem pelos aeroportos brasileiros. Gra-
ças a Deus não temos uma intempérie mais forte, como há na Europa e nos 
Estados Unidos. Se tivéssemos neve neste país, os senhores sabem muito 
bem o que aconteceria à viação aérea e à segurança dos transportados. 

É preciso que esta Casa tenha coragem de cobrar do governo. Esta-
mos todos sentados, falando das empresas, mas temos que debater a 
real responsabilidade desse governo atrasado. Este país caminha graças 
à população brasileira, não ao governo que aí está.

Obrigado, Sr. Presidente.
o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Sou eu quem 

agradece. 
Não estamos em um avião, mas peço aos Srs. Deputados que desli-

guem seus celulares, ou que pelo menos os afastem dos microfones, para 
nos livrarmos das interferências. 

o sr. dePuTado romÁrio – Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. Falta uma pergunta.

o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Pois não, Sr. 
Deputado Romário. 

o sr. dePuTado romÁrio – Talvez esta pergunta seja mais 
para a Infraero, mas gostaria de saber se, na concepção dos represen-
tantes das empresas aéreas, considerando que temos falado muito sobre 
obras e infraestrutura, para eventos como a Copa do Mundo e Olim-
píadas, o Brasil realmente tem equipamentos e profissionais, ou seja, 
controladores suficientes, para que possamos ter tranquilidade e para 
que os passageiros possam voar sem nenhum tipo de preocupação ou 
preconceito.

 Não sei se os senhores podem me responder essa pergunta, que, na 
verdade, deveria ser feita à Infraero, mas se puderem, respondam-me, 
porque é muito importante.

o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Obrigado, 
deputado Romário. 
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Pede a palavra o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, 
deputado Roberto Santiago. 

o sr. dePuTado roberTo saNTiaGo – Obrigado, Sr. 
Deputado Jonas Donizette.

Eu não estou me sentindo muito confortável, tendo em vista o que vi-
mos trabalhando ao longo dos últimos 60 dias, com as poucas respostas 
das empresas aéreas e as ainda mais escassas respostas dos órgãos fis-
calizadores do governo, Anac e Infraero, que temos ouvido pela mídia.

 Por falar em Anac e Infraero, ambas, bem como o novo ministro 
Wagner Bittencourt, da Secretaria de Avião Civil, que tem status de Mi-
nistério, estarão aqui no dia primeiro, para responderem às perguntas 
que as quatro comissões estão elaborando e encaminhado.

Mas, pelas respostas de hoje, estou entendendo que, na aviação bra-
sileira, o baixo número de reclamações, dado o alto número de trans-
portados, não significa que não existam problemas gravíssimos – e, aí, a 
responsabilidade é das empresas aéreas.

Comprar passagens aérea, sobretudo com 21 ou 30 dias de antece-
dência, é fácil – alguém me disse em reunião hoje de manhã que havia 
comprado passagem para o Nordeste por 109 reais. É muito fácil para a 
companhia aérea vender passagens por 200 reais a serem pagos em 10 
prestações mensais de 20 reais. Dif ícil é colocar todos esses passagei-
ros dentro de um terminal como o do aeroporto de Cumbica, no meu 
estado, aeroporto que frequento – preferia usar o de Viracopos, mas a 
empresa Azul não tem horários compatíveis.

Falou-se aqui em imagem das empresas. Não sei como V.Exa. acre-
dita nessa coisa de imagem, deputado Renan Filho. As pessoas utilizam 
o transporte aéreo quando o conseguem por preço barato e em horário 
que lhe facilite a vida. Eu, particularmente, gostaria de utilizar a TAM, 
porque ela oferece sanduíche e não aquela batatinha da Gol, mas os ho-
rários de voo da TAM não me servem, então viajo pela Gol. Então, essa 
coisa de imagem...

Quatorze milhões em multas, Sra. Juliana, para quem faturou 10 bi-
lhões de reais e tem, como a Gol, 7,2 milhões de consumidores fideliza-
dos... Esperem aí, a conversa está muito fácil.

Reconheço que temos problemas gravíssimos na infraestrutura aero-
portuária do Brasil. Disso não há dúvida. Agora, quem leva essa enor-
me quantidade de passageiros para dentro dos aeroportos são vocês, as 
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empresas, que, portanto, fazem parte do problema. Como é que não 
fazem parte do problema? É muito fácil afirmar que têm 7,2 milhões de 
fidelizados e dizer ao governo que se vire.

É evidente que, como os aeroportos são públicos, a responsabilidade 
por eles é do governo. Também não há dúvida disso. Contudo, não se 
pode colocar à venda uma um copo d’água se não se consegue colocar 
nele os mililitros de água necessários.

Sinto-me constrangido com o que vejo passar as pessoas mais sim-
ples nos dias em que venho à Brasília, partindo do aeroporto de Cumbi-
ca. Elas são humilhadas dentro dos aeroportos, e humilhadas por todos. 
Foi-se o tempo em que se colocava terno e gravata ou o vestido mais 
bonito para viajar de avião. Hoje, também as pessoas simples viajam de 
avião, o que é muito bom. Falou-se aqui da responsabilidade, mas não 
se disse que essa possibilidade para os mais simples foi conquistada por 
meio do desenvolvimento que o país está vivendo. Claro que as pessoas 
mais simples podem viajar de avião, mas estão sendo tratadas sem dig-
nidade. E isso é responsabilidade de vocês – ou acham que é só colocar 
dentro do avião o coitado que tem 15 mil “réis” para pagar por mês a 
prestação da passagem e entregá-lo em algum lugar que está tudo re-
solvido?

Essa coisa de fidelizar é o preço que a Gol cobra para vender passa-
gens no Largo Treze de Maio, em Santo Amaro, São Paulo. Sabe quem 
mora lá. 

Repito que acho altamente positivo todos poderem viajar de avião, 
que, com certeza, é mais barato do que ônibus, além de mais confortá-
vel e mais rápido. Mas as pessoas estão sendo tratadas sem respeito no 
espaço aeroportuário e nas aeronaves. Percebe-se que os funcionários 
que estão recepcionando os cidadãos, os consumidores, não estão pre-
parados para aquilo, porque estavam acostumados a tratar com pessoas 
de outro nível.

Então, como disse o Sr. Deputado Carlos Roberto com toda a vee-
mência, evidentemente num papel de oposição – e quero dizer que não 
sou nem da oposição nem da base, meu partido é independente –, não 
se trata pura e simplesmente da transferência de responsabilidade

Ao longo do tempo – está em jogo a competição –, faltou vontade 
por parte dos senhores de discutir efetivamente o problema, em vez de 
só pensar no crescimento de suas empresas. Tenho a informação de que, 
dada a atual estrutura aeroportuária, uma boa gestão – alguém disse há 
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pouco que vão criar o cargo de prefeito dos aeroportos, porque, com a 
bagunça que está, cada um manda num pedaço e ninguém manda em 
nada –, melhoraria em 30% nossos serviços aeroportuários, o que já é 
muito positivo.

Mas repito: as empresas não tiveram carinho com os consumidores, 
contrariamente do que estão dizendo aqui o tempo todo. Não é verdade. 
Vocês têm carinho com o patrimônio de suas empresas. Trata-se de uma 
competição – alguém disse aqui que, antes de ser diretor da empresa, 
TAM ou Gol, é brasileiro, e que a empresa está investindo no Brasil – e 
ninguém investe nada por benevolência, só por dinheiro. Capitalismo 
é isso mesmo; esse é o sistema que vivemos. Ninguém vai ficar aqui fa-
zendo graça.

Então, Sra. Juliana, pensei que teríamos aqui um debate em que di-
riam o que precisam fazer, como poderiam participar, como poderiam 
ajudar, não simplesmente transferir responsabilidade.

Este país passa por tantas dificuldades, porque os que poderiam aju-
dar não se dispõem a isso.

o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Muito obriga-
do, deputado Roberto Santiago.

Vamos agora às respostas dos questionamentos.
o sr. dePuTado CÉsar HaLum – Pela ordem, Sr. Presidente.
o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Pois não, 

deputado.
o sr. dePuTado CÉsar HaLum – Sr. Presidente, quero ape-

nas observar que fiz uma pergunta a respeito de promoção – tive a via-
gem de retorno cancelada – e a pergunta não foi respondida.

o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Foi respondida, 
sim, deputado. Foi dito que a venda do produto é condicionada à pro-
moção... Foi de fato respondida.

o sr. dePuTado CÉsar HaLum – Pois é, fiz a compra em uma 
agência e eu não sabia disso. Não pude embarcar, e não me devolveram 
o dinheiro, nem mesmo a taxa de embarque. Assim o lucro aumenta 
mesmo, aumenta muito.

o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Vamos às res-
postas.
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o sr. dePuTado JosÉ CarLos araúJo – Sr. Presidente, pela 
ordem.

o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Pois não, 
deputado José Carlos Araújo.

o sr. dePuTado JosÉ CarLos araúJo – Sr. Presidente, ain-
da a respeito da queixa do deputado César Halum, deve-se considerar 
que a promoção é passagem de ida e passagem de volta. O fato de o pas-
sageiro perder a viagem de ida não lhe tira o direito à viagem de volta. 
Está errado o que fizeram, é usurpação.

o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Qual era a com-
panhia, deputado?

o sr. dePuTado CÉsar HaLum – TAM. E eu perdi a volta. Es-
tando no aeroporto, tive de pagar 360 reais para vir embora, porque não 
podia ficar no aeroporto. Mas perdi a volta. Sequer abateram da passa-
gem nova os cento e poucos que eu tinha pagado pela outra. E até hoje 
não me devolveram a taxa de embarque, que também já havia sido paga.

o sr. dePuTado JosÉ CarLos araúJo – O deputado foi pe-
nalizado duas vezes.

o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Vamos, então, 
começar a ouvir as respostas pelo representante da TAM, Sr. Paulo Cé-
sar Branco, a quem peço inicie respondendo à questão do deputado Cé-
sar Halum, que ele não se sentiu contemplado com a resposta anterior-
mente dada, e aos questionamentos feitos pelo deputado Renan Filho.

o sr. PauLo CÉZar CasTeLLo braNCo – Muito bem.
Deputado César Halum, conforme foi dito aqui por outra empresa 

aérea, as tarifas variam de época para época, de voo para voo. As tarifas 
promocionais são amplamente divulgadas, sobretudo nos sites, porque 
vendemos as promoções pelos sites das companhias aéreas. As agências 
de turismo são informadas de que aquelas tarifas são específicas para 
aquele voo, porque é exatamente aquele voo em que, segundo o forecast 
– trabalhamos olhando o voo lá na frente –, existe a possibilidade de não 
se preencher todos os assentos. Colocamos, então, para ele, um nível “x” 
de promoções, para que não voe vazio. Portanto, aquela tarifa não pode 
ser destinada a outro dia, a outro voo em que haja maior movimento.

o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Mas o caso dele 
foi o seguinte: ele comprou a promoção, só que ele não pôde ir no dia 
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da promoção. E, por ele não ter ido naquele dia, foi cancelada também 
a passagem de volta.

o sr. PauLo CÉZar CasTeLLo braNCo – Seguramente, 
quando ele comprou a promoção, ele a comprou para os trechos de ida 
e volta. A compra de passagens de ida e volta, por incrível que possa 
parecer, é sempre mais barata do a compra de uma só perna. Então essa 
é a razão por que foi cancelada a volta dele na promoção.

Em relação à taxa de embarque...
o sr. dePuTado JosÉ CarLos araúJo – Desculpe-me. Ele 

não foi, perdeu a passagem, foi penalizado, porque perdeu a passagem 
na ida, pronto, acabou. Perdeu os cento e tantos reais que ele pagou. Mas 
ele não pode ser penalizado na volta, a não ser que tivesse perdido ida 
e volta, aí, tudo bem. Mas, no caso dele, cancelar a volta, isso tem outro 
nome: roubo.

o sr. PauLo CÉZar CasTeLLo braNCo – Certo, deputado, 
mas permita-me discordar de V.Exa. A tarifa foi vendida com ida e volta 
em promoção. Portanto, é legítimo o direito de reivindicar, mas de ma-
neira nenhuma posso entender que isso tenha decorrido de qualquer 
falha de comunicação por parte da companhia aérea.

Com relação à taxa de embarque, as taxas de embarque são recolhi-
das pelas companhias aéreas a pedido da Infraero. Nós somos simples 
recolhedores das taxas de embarque, e toda a receita relativa às taxas de 
embarque pertence à Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária.

o sr. dePuTado JosÉ CarLos araúJo – Então a resposta é: 
porque ele não foi, ele perdeu a volta, é isso?

o sr. PauLo CÉZar CasTeLLo braNCo – Ele comprou ida 
e volta, deputado.

o sr. dePuTado JosÉ CarLos araúJo – Tudo bem, ele 
comprou ida e volta, e pagou ida e volta. Tudo bem, ele não foi e perdeu 
a ida. Mas perder a volta, aí é que está a diferença. O dia da volta era 
o mesmo, o horário era o mesmo, o voo era o mesmo; ele não mudou 
nada. Foi, repito, penalizado duas vezes: não foi, perdeu porque não foi, 
e ainda perdeu a volta. Isso é um absurdo.

E é por isso que digo: a Anac não existe, a Infraero não existe. O go-
verno peca por essas coisas, porque, na verdade, sempre vão para a Anac 
pessoas com ligações com as empresas aéreas. Aliás, isso não ocorre só 
na Anac, ocorre em todas as empresas, em todos os órgãos reguladores. 
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É esse o problema da telefonia, da elétrica – todos têm ligações íntimas 
com os órgãos que fiscalizam. Esse é o grande erro. Quem está na Anac 
tem ligação com o pessoal das companhias aéreas. Não existe uma qua-
rentena, essa é que é a verdade. 

o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Pode prosseguir 
com as respostas, Sr. Paulo Cézar.

o sr. PauLo CÉZar CasTeLLo braNCo – O questionamen-
to do deputado Renan Filho foi relativo à abertura do capital da Infraero, 
correto? 

Muito bem. Vou aproveitar, respondendo ao deputado Renan, para 
responder também ao deputado José Stédile, se me permitem, passando 
pela questão das bases aéreas. 

Examinando o que aconteceu na aviação brasileira nos últimos 50 
anos, constatamos que houve uma opção de Estado em instalar os ae-
roportos civis integrados a bases aéreas. Examinando isso em pratica-
mente todo o país, vemos que ocorre no Sul, ocorre no Sudeste, ocorre 
fortemente no Nordeste, ocorre no Norte e também aqui em Brasília. 
Se essa opção, se naquela oportunidade, fazia sentido e era coerente, 
evidentemente hoje dificulta a expansão e o crescimento de vários aero-
portos civis. É natural que isso aconteça.

Exemplo disso é o aeroporto de Guarulhos, onde a construção de 
um terceiro terminal não será suficiente para a cidade de São Paulo. A 
questão não é só de terminal, a questão é de pátio e a questão é de pista. 
As pistas do aeroporto de Guarulhos operam de forma paralela e, como 
a distância entre uma e outra é muito estreita, não permitem operações 
simultâneas. Então, não adianta somente ampliar o terminal 3 de Gua-
rulhos e ampliar pátio, se há um gargalo no final da operação, isto é, nas 
pistas de pouso e decolagem.

Portanto, deputado, é evidente que a questão base aérea pode ser 
tratada talvez como uma forma de minimizar as dificuldades existentes, 
de modo a que se possa encontrar alguma solução para isso.

Sobre o capital da Infraero, somos de opinião, de forma muito clara 
– temos dito isso constantemente –, de que independe do modelo. Para 
nós, é indiferente se vai ser privado, se vai ser público ou se vai ser mis-
to. Independe. O que nós desejamos é que haja uma governança eficaz. 
O que desejamos é que, de fato, a infraestrutura aeroportuária de fato 
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funcione. Independentemente do modelo, porque podemos questionar 
os vários modelos.

A privatização, por si só, não deu certo na Argentina como não deu 
certo no Reino Unido. O sistema misto, que pessoalmente entendo 
seja o mais adequado, o sistema de autoridade aeroportuária – o Port 
Authority, nos Estados Unidos – permite que se tenha uma gestão go-
vernamental, mas trazendo a iniciativa privada e as empresas aéreas a 
construírem seus próprios terminais. O aeroporto de Nova York tem 
terminal da American Airlines e tem terminal da JetBlue, e ambos ope-
ram perfeitamente. 

Portanto, deputado Renan, a questão de abrir ou não o capital da 
Infraero passa muito mais por uma questão de governança.

o sr. dePuTado reNaN FiLHo – Mas existe interesse das 
companhias aéreas na abertura desse capital para que elas possam tam-
bém participar?

o sr. PauLo CÉZar CasTeLLo braNCo – Deputado, per-
feitamente. Falo em nome da TAM. Por exemplo, estamos estudando, 
neste momento, o edital de licitação de São Gonçalo do Amarante. Não 
significa necessariamente que vamos participar. A Anac já emitiu uma 
opinião de que empresa aérea não deve ter mais do que 10% do capital 
na gestão de um novo aeroporto que venha a ser constituído.

Quando olhamos a situação da Infraero, a Infraero opera 62 aeropor-
tos, se não me falha a memória. Sessenta e sete? Portanto, dos sessenta e 
sete, catorze são superavitários; o resto dos aeroportos são deficitários. 
Portanto, esses 14 aeroportos necessariamente bancam a operação de 
todos os outros aeroportos. 

Então, é evidente que a análise por parte do governo – e eu enten-
do – da modelagem tem de ser muito cuidadosa, certo. Quer dizer, de 
repente, tem-se que vender em pacote, como aconteceu com as opera-
doras de telefonia.

O que é preciso, e o que entendemos – e é o próprio governo que vem 
admitindo publicamente, não sou eu que estou dizendo –, é a necessida-
de de investimentos. Urgem investimentos na infraestrutura aeroportu-
ária em todos os aeroportos. Podemos dizer que a situação de São Paulo 
é mais delicada exatamente pelo movimento de passageiros oriundos de 
São Paulo. Mas a situação exige investimentos em todo o Brasil. E não 
sou eu que estou dizendo; o governo admite isso publicamente.
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Portanto, é evidente que é importante olharmos para a Copa do 
Mundo – e por falar em Copa do Mundo, veio o deputado Romário aqui, 
evidentemente, lembrar que devemos olhar para as Olimpíadas –, mas o 
problema está instalado hoje. 

A grande verdade – permita-me, deputado, estender-me um pouco 
mais –, quanto às colocações de V.Exa., é que as empresas aéreas fazem 
investimentos vultosos por acreditarem, e continuam acreditando, no 
desenvolvimento deste país. A TAM tem investimentos de mais de 3 
bilhões e 500 milhões de dólares só em aeronaves até o ano de 2018 – 
já contratados. Empregamos 26 mil brasileiros. Somos a décima maior 
folha de pagamento deste país. É coisa muito séria. 

E a grande verdade é que a classe C e a classe D, que V.Exa. citou, que 
chegaram aos aeroportos, assim o fizeram por uma confluência excep-
cional de concepções macroeconômicas que permitiram a estabilidade 
que este país vive hoje. 

Portanto, que bom que a classe C e a classe D chegaram. É muito 
bom vermos o número de passageiros que estão voando pela primeira 
vez neste país. Criamos um site dedicado só ao passageiro de primeira 
viagem. Portanto, essa gente chegou.

Ora, se geramos, através de políticas econômicas adequadas, maior 
volume de crédito, se geramos melhor renda per capita, melhor distri-
buição de renda, é evidente que essas pessoas, que num primeiro mo-
mento seguiram para o consumo de bens duráveis, passaram a ter von-
tade de viajar. E estamos procurando atender.

o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Sr. Paulo Cézar, 
só para completar, peço que V.Sa. fale sobre a questão da milhagem, que 
foi abordada pelo deputado Renan e por outros deputados também, a 
questão da dificuldade para resgate no programa de milhas.

o sr. dePuTado reNaN FiLHo – Presidente Jonas, também so-
licito que os representantes das empresas completem suas respostas sobre 
se as empresas estão participando da elaboração ou discutindo a elabora-
ção dos projetos dos aeroportos, porque isso também é importante.

o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Vamos ouvir o 
Pedro.

o sr. Pedro JaNoT – Acho que é uma oportunidade, pois estou 
percebendo um grande foco dos deputados em Copa do Mundo. Na re-
alidade, Copa do Mundo deve movimentar pontualmente 2,5 milhões 
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de passageiros numa direção. E, a partir deste ano, vamos ter uma Copa 
do Mundo por trimestre. No país movimentamos, no ano passado, em 
torno de 70 milhões em uma única direção, quer dizer, em partidas. E, 
ano a ano, vamos movimentar 10 milhões a mais do que o ano passado. 
Portanto, senhores, a Copa do Mundo já está acontecendo. Já aconteceu 
no trimestre passado, vai acontecer um acréscimo de mais 2,5 milhões 
no próximo, no próximo e no próximo. 

Então é o seguinte: a Copa do Mundo é apenas um marco oportuno 
que faz a sociedade parar para pensar – e fez a sociedade parar para 
pensar –, mas, na realidade, acontecerá uma Copa do Mundo a cada tri-
mestre no país, a partir deste 2011. Paulo, quer fazer uma intervenção?

o sr. PauLo CÉZar CasTeLLo braNCo – Não, só para res-
ponder ao deputado quanto à parte de milhagens, porque eu não posso 
deixar de responder isso, não.

 o sr. Pedro JaNoT – Só para terminar. E outra coisa muito im-
portante, é verdade, deputado.

o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – A questão dos 
pilotos também. Eu não queria que vocês deixassem sem resposta. Refi-
ro-me à jornada de trabalho.

o sr. Pedro JaNoT – A verdade é que, até então, o governo não 
fez nada em relação à governança da aviação civil brasileira. Porém, o 
passo que foi dado – e ele estará aqui no dia primeiro, como foi dito – 
eu interpreto como um passo muito importante porque vamos ter, com 
status de Ministério, a coordenação do Comando Aéreo, da Infraero e 
do órgão regulador, todos estarão debaixo de um Ministério. 

Vejo com grande esperança, e aí está a esperança, de que realmente 
esse novo desenho venha trazer realmente a gestão de que temos tanto 
falado.

o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Sr. Deputado 
Carlos Roberto, quer fazer uma intervenção?

o sr. dePuTado CarLos roberTo – Isso. Quero só agra-
decer a posição agora dos representantes das empresas, pois realmente 
foram à ferida, ao cerne da questão.

Muito obrigado.
o sr. dePuTado JosÉ CarLos araúJo – Para que fique 

claro, isso não faz parte só deste governo não, dos governos anteriores 
também.
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Deputado, fique certo que não é só deste governo, não; muitos gover-
nos anteriores... 

o sr. dePuTado CarLos roberTo – Não olhe para trás, olhe 
para a frente. Vamos olhar para frente, porque estamos falando de 10 
anos de governo. Em 10 anos não houve um centavo de investimentos.

o sr. dePuTado JosÉ CarLos araúJo – Não se pode dar 
ré sem olhar pelo retrovisor também. Olhe o retrovisor também. Olhe 
o retrovisor.

o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Vamos continu-
ar com a resposta.

o sr. PauLo CÉZar CasTeLLo braNCo – Respondendo a 
questão do programa de milhagens, praticamente todas as grandes com-
panhias aéreas do mundo têm programas de milhagens. E eu não tenho 
qualquer pretensão de dizer que não temos problemas.

O programa de milhagens da TAM é considerado, na indústria de 
aviação no mundo, o programa de milhagens mais aberto que existe. 

E vou explicar. Por gentileza, eu gostaria de explicar. 
O programa de milhagens permite que seja liberado no Brasil e na 

América do Sul. Temos um controle de inventário para o programa de 
milhagens de voos de longa duração. Esse nós controlamos. 

Ocorre que não podemos esquecer que, se pegarmos os últimos três 
anos, o crescimento da demanda no Brasil, para pegar especialmente o 
ano passado, foi da ordem de 25%. Parece que, às vezes, nos esquecemos 
desses dados. Foram 25% a mais de passageiros. 

Na medida em que se têm mais passageiros, mais se fecha a questão 
de disponibilidade nas melhores épocas, evidentemente, para a utiliza-
ção de milhas ou de pontos. Isso ocorre em qualquer parte do mundo. 
Eu duvido que se consiga, em qualquer empresa aérea do mundo, nas 
épocas da alta temporada, a utilização de viagens com pontos ou milha-
gens. Isso não ocorre. O problema é esse.

Evidentemente, se a pessoa quiser usar milhas, por exemplo, num 
voo na quarta-feira, na terça-feira ou na quinta-feira, na hora do almoço, 
entre São Paulo e Salvador, seguramente vai conseguir. Mas, se a pessoa 
quiser usar milhas na semana de um feriado ou próxima ao Natal ou ao 
Ano Novo, não vai conseguir na TAM, na Gol, na American Airlines, na 
United ou onde for.
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Temos essa dificuldade, sim, porque não há disponibilidade de tarifas 
nos pontos-fidelidade, no caso da TAM, suficientes para serem colo-
cados em todos os voos, evidentemente, porque isso faz parte de um 
revenue management e de um yield management para podermos renta-
bilizar o voo.

É natural que não se tenha todas as disponibilidades. É natural. Quan-
do se abre uma promoção numa loja de varejo, como as Casas Bahia, há 
televisão a 900 reais. Eles disponibilizam 30, 60 ou 90 televisões a 900 
reais...

o sr. dePuTado CarLos roberTo – Mas eles escrevem lá 
em baixo: “Quantidade limitada: 60 aparelhos”. 

o sr. PauLo CÉZar CasTeLLo braNCo – Deputado, garan-
to nesta comissão que todas as explicações relativas ao programa de fi-
delidade da TAM estão disponíveis em seu regulamento e lhe digo mais: 
não fazemos nenhuma alteração no programa sem comunicar toda a 
nossa base de clientes do Programa Fidelidade. Não existe nenhuma al-
teração no programa de fidelidade sem que comuniquemos.

o sr. dePuTado reNaN FiLHo – Sr. Presidente, permita-me. 
Consta no programa de fidelidade que há voos em que não pode ser 
utilizada a milhagem? Isso não está, porque o senhor está dizendo que 
depende da demanda.

o sr. PauLo CÉZar CasTeLLo braNCo – Para o exterior, em 
voo de longo curso, está.

o sr. dePuTado reNaN FiLHo – Não, não. Mas o senhor está 
dizendo que isso ocorre em voo doméstico também.

o sr. PauLo CÉZar CasTeLLo braNCo – É claro. Mas quan-
to ao voo doméstico, deputado, eu, TAM, não tenho a menor condição 
de simplesmente abrir um voo inteiro entre São Paulo...

o sr. dePuTado reNaN FiLHo – Não é voo inteiro.
o sr. PauLo CÉZar CasTeLLo braNCo – Mas se existe, na 

mesma regra que o senhor está dizendo, demanda suficiente de gente 
com pontos-fidelidade, eu corro o risco de ter um voo inteiro de São 
Paulo a Maceió com pontos-fidelidade.

o sr. dePuTado reNaN FiLHo – Não estou querendo voo in-
teiro, mas acho que deve haver um percentual do voo destinado a quem 
tem milhagem. Isso tem que haver.
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o sr. PauLo CÉZar CasTeLLo braNCo – Mas isso existe. 
Acontece que a procura hoje...

o sr. dePuTado reNaN FiLHo – Se a procura for grande, não 
há. É isso o que o senhor está colocando aí.

o sr. PauLo CÉZar CasTeLLo braNCo – É o que estou lhe 
dizendo. Se o senhor tentar fazer uma reserva com pontos fidelidade 
seis meses antes, a possibilidade de êxito é muito maior do que se tentar 
dois meses antes.

o sr. dePuTado JosÉ CarLos araúJo – A TAM não aceita. 
A TAM não aceita com seis meses. 

o sr. dePuTado reNaN FiLHo – Sr. Presidente, só mais um 
ponto. Outra crítica que deve ser feita à TAM, especificamente, é que 
toda reclamação é feita para um call center e não conseguimos nunca 
falar com quem realmente possa tomar uma decisão. Esse é um outro 
ponto a ser levantado aqui.

o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Vamos ordenar 
os trabalhos. Ele está dando explicações. Há mais deputados, há uma 
lista de oradores inscritos. Peço que sejam respondidos os outros ques-
tionamentos, como o relacionado à jornada dos pilotos, porque os con-
sidero de suma importância.

Sr. Pedro Janot, o senhor poderia falar em nome das companhias aé-
reas sobre a questão da jornada dos pilotos? Eles pedem uma diminui-
ção. Foi dito pelo deputado José Stédile que as companhias querem um 
aumento de jornada e que os pilotos pedem uma diminuição. Peço que 
fale sobre esse ponto e sobre os pontos citados pelo deputado Romário 
quanto à questão do preparo das empresas para a acessibilidade.

o sr. Pedro JaNoT – Em relação aos pilotos, temos que analisar 
a legislação no contexto histórico. O código foi revisado em uma época 
em que não havia oferta de trabalho, e definiu-se 850 horas anuais – 
ajude-me, Miguel –, dia útil de trabalho de 11 horas e até 8 dias de folga.

A proposta que as companhias...
o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Para entender-

mos, qual é a escala de trabalho e de folga? A pessoa trabalha 11 horas...
o sr. Pedro JaNoT – A jornada máxima hoje está em 9 horas 

e meia, não é isso? Vou deixar o Fajerman responder. Mas, fundamen-
talmente, o que quero trazer é a proposta que está no SNEA, qual seja 
a de justamente aumentar os salários entre 20% e 25%, a carga horária 
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entre 16% e 18%, o número de folgas em 44%. O número de folgas sai-
ria de 8 folgas para 12 folgas mensais. Está se seguindo, efetivamente, 
o padrão americano e o europeu. A nossa proposta é uma mescla entre 
esses dois padrões. 

o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Alberto, por favor.
o sr. aLberTo FaJermaN – Deixa eu ajudar o Pedro porque, 

por acaso, fui comandante durante muitos anos. Para começar, acho que 
dizer que o Sindicato dos Aeronautas quer diminuir a jornada e as em-
presas querem aumentar é uma simplificação que não devemos fazer. As 
empresas não querem aumentar as horas de trabalho, mas modernizar 
o regulamento. Evidentemente que isso será feito com todos os atores 
presentes, os sindicatos etc. Por exemplo, respondendo especificamente 
a pergunta, hoje nós temos três tipos de tripulação: a tripulação simples, 
onde voam o comandante e o copiloto – se você quiser aumentar as 
jornadas...

o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Solicito aos no-
bres Pares que ouçam as respostas. Nós fizemos os questionamentos, 
então, acho até prudente que ouçamos as respostas. E peço também que 
diminuam as conversas paralelas, por gentileza.

o sr. aLberTo FaJermaN – Caso se coloque mais um tripulan-
te, pode-se aumentar a jornada; mais dois tripulantes, há possibilidade 
de revezamento. 

Hoje a tripulação pode, entre a hora que ela chega ao local de traba-
lho e meia hora depois que encerra o voo, são 11 horas de trabalho que 
ela pode fazer, das quais, no máximo, nove horas e meia voando. Exis-
tem também outros limites. O tripulante pode voar no máximo 85 horas 
no mês, 230 horas no trimestre e 850 horas no ano. Parte do salário do 
tripulante é o salário fixo; e parte do salário do tripulante é aquilo que ele 
voa acima de um determinado número de horas – normalmente acima 
de 54 horas de voo. Veja que é um contrassenso, como nós achamos, 
dos dois lados. Eu posso voar em um mês 85 horas; eu posso voar no 
segundo mês 85 horas, e aí já voei 170. No terceiro mês, portanto, eu só 
poderei voar 60. Então, que diferença tem o terceiro mês em relação ao 
primeiro e ao segundo? Eu não vejo por que...

o sr. dePuTado roberTo saNTiaGo – Nós não vamos en-
tender nada e vai ficar a sua palavra.

o sr. aLberTo FaJermaN – Não, não.
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o sr. dePuTado roberTo saNTiaGo – Mas por que cria-
ram isso? Algum motivo teve para criar isso.

o sr. aLberTo FaJermaN – Deputado, eu não posso dizer por 
que criaram, pois não participei da criação. Agora, respondendo, nós 
podemos ver que em outros regulamentos isso não existe. Quer dizer, 
em um lugar pareceu que valia a pena fazer isso; em outros lugares não. 
Eventualmente, à época, eu não sei qual era o sistema de pagamento. O 
que acontece hoje é que, para o tripulante – e eu não vejo diferença ou 
razão para que em março ele tenha que voar menos do que em janeiro 
e fevereiro –, isso tem um impacto enorme no seu salário, porque ele 
vai ter muito menos horas variáveis e nada em termos de benef ícios. 
Por exemplo, se se tirar o limite trimestral, isso não significa aumentar a 
carga de trabalho, mas permanecer a mesma coisa em março, tal como 
ele tem em janeiro ou fevereiro, e permanecer a mesma coisa em junho, 
tal como ele tem em abril e maio.

o sr. dePuTado roberTo saNTiaGo – Sim, mas a carga 
anual vai permanecer a mesma?

o sr. aLberTo FaJermaN – A carga anual...
o sr. dePuTado roberTo saNTiaGo – As 850 horas?
o sr. aLberTo FaJermaN – A carga anual, se nós fizermos 85 

horas por 11, vai aumentar em 85 horas. 
o sr. dePuTado roberTo saNTiaGo – Então, aumenta a 

carga horária, como é que não?
o sr. aLberTo FaJermaN – Não, mas deputado, nós podemos 

sentar e dizer que não.
o sr. dePuTado roberTo saNTiaGo – Não, mas onde eu 

estudei, dois e dois eram quatro.
o sr. aLberTo FaJermaN – Sim, deputado. Se os dois lados 

não concordarem e acharem que no ano tem que ser 850...
o sr. dePuTado roberTo saNTiaGo – Não, não estou di-

zendo que os senhores vão determinar isso, porque vão ter que negociar. 
É evidente.

o sr. aLberTo FaJermaN – Não tem.
o sr. dePuTado roberTo saNTiaGo – Não, mas é eviden-

te, isso está claro. Se não for negociado, não vai acontecer. Agora, até aí 
o senhor dizer que 11 vezes 85 não aumenta a carga...
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o sr. aLberTo FaJermaN – Não, deputado. Mas o senhor tam-
bém vai concordar comigo que, se eu voar 85 horas todos os meses, no 
mês 11 ele não vai ganhar nada, porque ele não vai poder voar porque 
já completou as 850 horas. O senhor acha que isso seria interesse do 
grupo? Eu acho que não.

o sr. dePuTado roberTo saNTiaGo – Eu não sou piloto.
o sr. aLberTo FaJermaN – Eu sou.
o sr. dePuTado roberTo saNTiaGo – Então? 
o sr. aLberTo FaJermaN – Então,... 
o sr. dePuTado roberTo saNTiaGo – Você está em outra 

posição hoje. O senhor é diretor de uma empresa.
o sr. aLberTo FaJermaN – Não, mas a gente não muda. (Ri-

sos.) Então, não é necessariamente... Outra coisa, por exemplo, que nós 
estamos olhando: na legislação atual, quando o senhor termina as 11 
horas, vamos supor...

o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Eu vou pedir 
mais uma vez aos deputados que ouçam com atenção. A hora já se faz 
adiantada, são 5h23, e temos ainda mais 11 deputados inscritos. Então, 
por gentileza, vamos nos concentrar.

o sr. aLberTo FaJermaN – Quero dar um exemplo rápido. É 
só para tirar esse conceito de que um quer diminuir e o outro quer au-
mentar. Não é necessariamente isso. Só para dar um pequeno exemplo 
de que não tem nada a ver com diminuir ou aumentar a carga. Hoje, pela 
nossa legislação, supondo que só haja um voo de São Paulo a Manaus – 
é só um exemplo, não é esse o correto –, mas vamos supor que só haja 
cinco voos por semana e não tenha voos no sábado nem no domingo, só 
de segunda a sexta-feira. No quinto dia, o sujeito gostaria de voltar para 
a sua casa. Hoje, ele não pode voltar nem sentado como passageiro – ele 
não pode voltar para sua casa sentado lá atrás como passageiro! O que 
propomos é que, por exemplo, ele possa voltar, ganhando aquelas horas, 
mesmo sentado lá atrás, sem contar na jornada. A folga, sim, vai contar 
do início da chegada dele na sua base até o próximo voo. Isso foi o que 
disse o presidente da Azul. Se ele tiver de ficar em Manaus, será mais um 
dia de trabalho; se ele puder voltar para casa, será mais um dia de folga 
que ele tem e ainda estará ganhando. E nada tem a ver com segurança 
de voo, porque ele vem sentado lá atrás. Eu garanto que ele vai querer. 
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o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Vamos para a 
parte da acessibilidade, que o deputado Romário perguntou. 

o sr. aLberTo FaJermaN – Então, não é tão simples como só 
aumentar a jornada. 

o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – A questão da 
acessibilidade. Quem poderia falar se as empresas aéreas estão prepa-
radas para isso? 

Concedo a palavra ao Pedro Janot, presidente da Azul.
o sr. Pedro JaNoT – Deputado Romário, a pergunta é contun-

dente e importante. A acessibilidade é um desafio não só para as compa-
nhias aéreas, mas também para toda a sociedade e para toda a estrutura 
aeroportuária. 

Realmente existem poucos ambulifts no mercado, porque cada ambulift 
custa um milhão de reais. Nem todos os aeroportos têm finger, equipamen-
to que realmente está restrito a 10 aeroportos brasileiros, e nem sempre 
estão disponíveis a todos os aviões. Então, esse é um desafio.

Existe a busca constante de parte das companhias de um equipamen-
to que atenda e seja o mais econômico possível. E mesmo os existentes, 
que são as cadeiras robóticas, embora seguras, deixam o necessitado em 
uma situação muito íngreme na subida. Então, realmente é um desafio. 
As companhias trabalham, mas falta muito a fazer. 

Suas perguntas e todas as outras feitas aqui aumentaram muito a 
sensibilidade de todos os presentes para olhar esse assunto com muito 
mais atenção e tentar dar as respostas que realmente são necessárias.

o sr. PresideNTe (Deputado Roberto Santiago) – Isso porque há 
uma Paralimpíada à frente.

o sr. Pedro JaNoT – Exatamente. Então, acho que foi oportuna 
a abordagem e a sensibilização de todos.

Semana que vem teremos aqui o pessoal da Infraero e, portanto, acho 
que esse assunto é também muito importante para eles, porque toda a 
cadeia começa no embarque do aeroporto e vai até o avião.

Essa a mensagem.
o sr. PresideNTe (Deputado Roberto Santiago) – Júlio, você de-

seja falar? Pois não.
o sr. JúLio PeroTTi – Queria dar um retorno sobre infraes-

trutura, porque o ambiente do Brasil, quando falamos em aeroporto, a 
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primeira coisa que vem à cabeça – já é um histórico do país – é a cons-
trução de aeroportos monumentais, de aeroportos com infraestrutura 
grande, enorme, com shopping centers, com restaurantes, lanchonetes 
e cinemas. Mas essa é uma tendência que está acabando no mundo. A 
tendência no mundo hoje – e todos aqui tivemos oportunidade de viajar 
para o exterior – são aeroportos cada vez mais eficientes em termos de 
processamento de passageiro. São aeroportos nos quais você entra com 
o seu carro e o entrega sem precisar fazer o check-out do carro, pois já 
estará feito, assim como o web check-in será feito em casa, e vai direto 
para o salão de embarque. Em 20 minutos você entra no aeroporto e vai 
embora. Essa é uma tendência que temos de estudar, porque os aeropor-
tos mais simples dão o processamento do passageiro e contribuem para 
melhorar essa eficiência de 30%, a que estamos nos referindo, deputado. 
Contribuem. Vou dar um exemplo prático do que aconteceu com a nos-
sa Webjet em Porto Alegre.

Nós tínhamos um problema em Porto Alegre muito sério de conges-
tionamento de passageiros. Precisávamos de mais check-in para processar, 
pois 18% dos passageiros de Porto Alegre são da Webjet. Tínhamos difi-
culdade de processar os passageiros, precisávamos mais área de check-in, 
e a Infraero não tinha, não porque a Infraero não queria, mas ela não está 
em condições de fornecer na velocidade em que estávamos crescendo. 

Fizemos uma proposta à Infraero de migrar a nossa operação para 
um terminal mais simples, um terminal antigo, que estava abandonado 
no aeroporto de Porto Alegre. Em conjunto com a Infraero, fizemos um 
trabalho de que a Azul também participou, e, dia 10 de dezembro do ano 
passado, após uma semana, migramos os 18% de passageiros da Webjet, 
mais os ‘x’ por cento de passageiros da Azul, para o Terminal 2, que é um 
terminal muito mais simples, que não opera com finger, não tem toda a 
ostentação do terminal principal. Assim, não tivemos impacto com os 
passageiros e nossos trânsitos no aeroporto, de 35 minutos em média, 
passaram para 18 a 20 minutos em média. Ou seja, liberamos quase 30% 
da ocupação no terminal principal. 

Então, uma das coisas que a Webjet sempre foca e sempre incentiva – 
estamos em constante trabalho com todos – é que, primeiro, nós somos 
uma empresa voltada para a essência do transporte aéreo. A despeito do 
que muitos disseram, o objetivo da nossa empresa é transportar de A 
para B, com pontualidade, regularidade, segurança e preço baixo.
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o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Obrigado, Sr. 
Júlio.

Vamos mudar a sequência da lista de oradores.
o sr. dePuTado romÁrio – Pela ordem, Sr. Presidente.
o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Pois não, 

deputado Romário.
o sr. dePuTado romÁrio – Estou esperando há quase duas 

horas para fazer as minhas perguntas. Fiz cinco e só foi respondida uma. 
o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Queria que 

V.Exa. pontuasse em qual não se sente contemplado.
o sr. dePuTado romÁrio – É sobre o que eles acham em 

relação aos profissionais – se haverá profissionais competentes e con-
troladores de voo suficientes para uma época como Copa do Mundo e 
Olimpíadas.

o sr. PauLo CÉZar CasTeLLo braNCo – Deputado Romá-
rio, o Comando da Aeronáutica vem investindo, nos últimos anos, su-
cessivamente, no treinamento, na formação e no aprimoramento dos 
controladores de voo. Tenho convicção de que esse não será um proble-
ma que o Brasil vai enfrentar nos próximos anos, tampouco na Copa do 
Mundo e nas Olimpíadas.

Aproveito para responder outra pergunta do deputado sobre o Airbus 
A380. Já voei no Airbus A380 num voo-teste de Guarulhos a Curitiba, 
única vez que ele pousou ali. Portanto, a pista de Guarulhos compor-
ta, em distância e em largura, a operação de um A380. É evidente que, 
quanto ao PCN da pista, o que significaria a resistência do piso ao ope-
rar em um ‘x’ número de vezes com essa aeronave, somente a Infraero 
seria a habilitada a responder. 

O que posso dizer a V.Exa. é que não há pátio, não existe pátio sufi-
ciente para a operação de um Airbus A380 no Brasil. Especificamente 
em Guarulhos, não existe posição para o estacionamento de um A380. 
No dia em que ele operou em Guarulhos, foi feita uma operação especial 
para atender a esse voo-teste. Não existem fingers adaptados à operação 
do A380.

o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Não há condi-
ção, não há condição. Já foi respondida a pergunta.
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o sr. dePuTado rubeNs bueNo – Sr. Presidente, eu saí, e 
a assessoria está aqui me informando que não foi respondida a minha 
questão.

o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – A questão de se 
as aeronaves estão preparadas para o pouso com instrumento em caso 
de neblina.

o sr. dePuTado rubeNs bueNo – No ILS-3.
o sr. aLberTo FaJermaN – Não posso falar pelas outras em-

presas – aliás, até posso, acho, porque conheço todas –, mas vou expli-
car um pouco. O ILS é um auxílio no solo que permite aos aviões voa-
rem com visibilidade e teto menores. Então, há o ILS comum, que são 
200 pés, o de categoria 2, que são 100 pés, e o de categoria 3, que seria 
sem teto algum. Não é somente o aeroporto que tem de ter. Então, tem 
de se homologar o aeroporto, tem de se homologar o avião, quer dizer, 
os níveis de tolerância no ajuste dos instrumentos...

o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – A pergunta do 
deputado Rubens é se as aeronaves estão preparadas.

o sr. aLberTo FaJermaN – Justamente. Mas tenho de explicar 
isso, porque, se não...

E as tripulações têm de estar especificamente credenciadas para ope-
rar nas três diferentes categorias. As aeronaves todas estão preparadas. 
Elas estão preparadas para aquelas categorias que existem no Brasil. To-
das estão preparadas para a categoria 2. A categoria 3 ainda não existe 
no Brasil; elas poderão ou não...

o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Então, as aero-
naves não estão preparadas para a 3.

o sr. aLberTo FaJermaN – Porque ainda não existe.
o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Em nenhum ae-

roporto do Brasil?
o sr. aLberTo FaJermaN – Não. É muito fácil essa preparação. 

Todas elas estão preparadas para a Categoria 2.
o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Perfeito. 
Tem a palavra a deputada Mara Gabrilli; depois, o deputado José 

Carlos Araújo e o deputado Milton Monti.
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a sra. dePuTada mara GabriLLi – Gostaria de ser um pou-
co mais específica nessas questões de acessibilidade, até como sugestão 
a todas as companhias aéreas.

Em primeiro lugar, tenho recebido muita demanda de pessoas com 
deficiência auditiva que acabam perdendo informações nos aeroportos, 
perdendo aviões, e, mesmo dentro das aeronaves, não conseguem ouvir 
as informações, ficando prejudicadas. 

Então, a minha sugestão é no sentido de que haja realmente treina-
mento das equipes, para que consigam se comunicar na Língua Brasileira 
de Sinais e saibam quem são esses passageiros com deficiência auditiva e 
assim, possam informá-los caso haja mudança de portão ou alguma infor-
mação relevante; além disso, que haja informação em braile dentro da ae-
ronave, para que os deficientes visuais tenham acesso a essas informações.

Sei, por exemplo, que a TAM está fazendo uma reformulação no site, 
para que os deficientes visuais consigam comprar passagens. Deixo essa 
sugestão a todos. Inclusive, são 30 milhões de brasileiros que têm al-
gum tipo de deficiência, dos quais 50% têm deficiência visual. Acredito 
que seja um nicho de mercado que vocês não queiram perder. Por isso, 
colocar o site de forma acessível abre portas para esse segmento poder 
comprar a própria passagem.

Na Resolução nº 9 da Anac há um item muito delicado que dá descon-
to ao acompanhante de pessoa com deficiência. Qualquer companhia aé-
rea, nacional ou não, em terras brasileiras tem de cumprir essa resolução 
da Anac. E a maioria das companhias a vêm cumprindo com maestria.

Agora, dirijo-me mais especificamente ao Sr. Alberto sobre algo im-
pressionante. Gosto de me usar como experiência para melhorar a situ-
ação de outras pessoas com deficiência no Brasil. Confesso a V.Sa.: se eu 
não consegui praticar o desconto na Gol, acho que nenhum brasileiro 
deve ter conseguido. Além de toda a tentativa em consegui-lo – o que 
seria até um zelo a esse recurso porque foi uma passagem que não pa-
guei com meu dinheiro, mas, com dinheiro da Câmara, pois o desconto 
é de no mínimo 80%, não para a pessoa com deficiência, mas para seu 
acompanhante –, liguei para a presidência da Gol mais de cinco vezes 
e uma secretária me disse: “Mas você quer o quê? O reembolso?”. Eu 
disse: “O reembolso é importante, mas estou ligando para alertar que 
vocês não cumprem, a começar pela loja da Gol na própria Casa”. Não 
cumprem. Deixaram-me 15 dias esperando, tive de comprar a passagem 
na véspera, que ficou mais cara, e não cumpriram a resolução da Anac. 
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Não sei se o senhor tem consciência disso, mas estou-lhe informando, 
porque a Gol já virou motivo de chacota entre as pessoas com deficiência, 
que sabem que ela não cumpre essa norma. Então, quero alertá-lo disso.

Para terminar, estive numa reunião na Anac, onde ela própria se 
comprometeu a conversar com todos vocês para ver se consegue até 
mudar a resolução e que a Infraero também participe, para que haja, 
de repente, compra de equipamentos, como o ambulift ou algum outro 
dispositivo, em formato de pool entre as companhias aéreas que utili-
zam determinados aeroportos. Essa seria uma forma de conseguirmos 
viabilizar o embarque e o desembarque de pessoas com deficiência em 
todos os aeroportos do Brasil.

Essa é mais uma sugestão, e gostaria de ouvir a opinião de V.Sas.
o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Obrigado, 

deputada.
Vou pedir que os representantes anotem atentamente, porque agora 

vamos passar a um bloco grande de questionamentos. Esse último foi 
feito diretamente ao representante da Gol, fora as outras abordagens da 
deputada. 

Deputado José Carlos Araújo, V.Exa. tem a palavra por três minutos.
o sr. dePuTado JosÉ CarLos araúJo – Sr. Presidente, 

Sras. e Srs. Deputados, volto a um assunto que já foi discutido aqui, mas 
que não posso deixar de falar.

Tenho viajado, depois que começamos a discutir na Comissão de De-
fesa do Consumidor a tal tarifa-conforto, e verifiquei que não existe ta-
rifa-conforto nenhuma. Tenho viajado constantemente com uma trena 
e medido incessantemente as distâncias dos bancos. Vi que a Anac não 
funciona. Para cumprir uma resolução da Anac, como a deputada aca-
bou de falar, tem-se que chamar as empresas e a Infraero para conversar, 
para ver se elas vão cumprir ou não. É um absurdo. A resolução da Anac, 
que é a agência reguladora, não é cumprida. E, para ser cumprida, é pre-
ciso que as empresas façam um acordo com ela para cumprir. Veja como 
são as coisas, o carro está andando adiante dos bois. 

Então, a distância de um banco a outro, com tarifa-conforto, parece-
me que é de 67 centímetros. Tive o cuidado de viajar nessas últimas 
semanas e medir com a trena as distâncias dos bancos. Estou com a 
trena, sim. Estou viajando de trena agora. Estou com a trena aqui. Tenho 
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medido as distâncias dos bancos, e nenhum tem a distância estabelecida 
de 67 centímetros. 

E mais: cheguei a comprar a tarifa-conforto para sentar no banco da 
porta de emergência. Passa a não ter conforto, porque o banco não re-
clina. Todos os bancos reclinam, mas esse não reclina. Então, já se tirou 
uma parte do conforto. Segundo, cheguei a uma companhia aérea, a Gol, 
semana retrasada e disse que eu queria um banco no corredor mais na 
frente. O atendente respondeu: “Não tem.” Perguntei: “Onde é que tem?” 
“Tem na porta de emergência, mas tem que pagar.” Eu disse: “Eu pago. 
Então, está certo, vou querer.” Não me perguntaram se eu podia, se eu ti-
nha condição de operar a porta, se não tinha condição de operar a porta. 
Nada. Se eu chegasse lá dentro e a aeromoça me perguntasse, como sem-
pre pergunta, “O senhor tem condição de operar?”, e eu dissesse que não, 
me diriam “O senhor não pode ir aí.” E aí? E o dinheiro que paguei, como 
fica? Não me perguntam. Não me perguntaram absolutamente nada. Na 
verdade, aqueles bancos sempre estiveram naquela distância. As em-
presas aéreas estão se aproveitando de uma necessidade da aeronave, a 
distância que a aeronave tem na divisão dos bancos. Então, no primeiro 
banco fica sempre uma distância maior porque, se for dividir a extensão 
da aeronave pelo número de bancos, não cabe ali mais um banco. Então, 
fica uma distância maior. Fica uma distância de 80 centímetros. Por isso 
estão cobrando mais. É um absurdo. Aqueles bancos devem ser destina-
dos a deficientes e pessoas com dificuldade de locomoção.

Há pouco tempo, vimos nos jornais que uma pessoa sentou-se no 
banco, não quis levantar quando a aeromoça mandou, e chamaram a 
Polícia Federal para tirar a pessoa que estava sentada nesse banco. Mui-
to me admira a Polícia Federal se prestar a um serviço desse. Vejam o se-
guinte, onde estão os senhores promotores do Ministério Público? Onde 
está o pessoal? Estavam aqui dois deputados, Carlos Sampaio e... Vejam, 
por que não tomam providência quando as empresas não cumprem as 
resoluções que estão aí?

o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Obrigado, 
deputado.

o sr. dePuTado JosÉ CarLos araúJo – Sr. Presidente, sei 
que V.Exa. está agoniado. Nós também estamos. 

o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Não, não. É 
que preciso tratar com igualdade os deputados, e ainda temos vários 
deputados inscritos. 
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o sr. dePuTado JosÉ CarLos araúJo – Sei, mas o erro dos 
Srs. Presidentes está em concordar em fazer uma audiência pública com 
quatro Comissões. Isso foi um erro. Não podia. Entendo que foi a única 
forma que se conseguiu para trazer as empresas aqui e, mesmo assim, 
com seus vice-presidentes. Mas não se conseguiu trazer presidente. 

o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Fica registrado.
o sr. dePuTado JosÉ CarLos araúJo – Foi um erro muito 

grande. Deputados demais, perguntas demais. Isso é bom para eles, é 
bom para as empresas, porque eles ficam assoberbados de perguntas 
e respondem pela metade, ou não respondem, respondem o que lhes 
convém. E nós, brasileiros, estamos sendo prejudicados. Na verdade, a 
Infraero e a Anac estão a serviço das empresas de transporte aéreo. Essa 
é a grande verdade.

o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Deputado Mil-
ton Monti...

o sr. Pedro JaNoT – Sr. Presidente, só registrando que a Azul 
Linhas Aéreas veio com seu presidente, que sou eu. Só registrando. 

o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Está registrado. 
Deputado Milton Monti, deputado Ricardo Izar e deputado Domin-

gos Neto têm a palavra por três minutos. 
Deputado Domingos Neto tem a palavra por três minutos.
o sr. dePuTado domiNGos NeTo – Sr. Presidente, eu quero 

falar aqui – foi falado algumas vezes por alguns parlamentares – sobre o 
serviço de bordo e do revenue management, esses dois pontos importantes.

Primeiro, vi no exterior que o serviço de bordo com vendas se dá 
em companhias que eles chamam de low fare, que vêm com preço bem 
acessível, costumeiramente acessível. Eu posso citar – tive oportunida-
de de fazer intercâmbio – duas empresas, que são a EasyJet e a Ryanair, 
que operam na Inglaterra. Essas duas têm preço bem acessível. Eu quero 
saber se alguma aqui se caracterizaria como low fare para prestar esse 
tipo de serviço. 

Refiro-me agora à questão do revenue management. Já tive oportuni-
dade de pagar 1.700 reais por um voo de Brasília a Fortaleza. O deputado 
César Halum falou sobre promoção, questionando se isso não bate com 
um custo em que a companhia estaria saindo no prejuízo. Realmente, 
estamos vendo que a oferta e a demanda estão reinando no preço dessas 
passagens. Estamos vendo que o desenvolvimento econômico, a entrada 



85

da classe C, o grande número de passageiros, essa demanda por passa-
gens aéreas, isso, sim, tem feito crescer o custo das passagens aéreas, 
para benef ício das empresas aéreas e não para o custeio no aumento de 
combustível ou de taxas, enfim.

Eu quero falar também sobre o pouco número de reclamações. 
Quando ouvi falar que era pouco o número de reclamações, parecia até 
que é porque não havia problema. O número de reclamações é pouco 
devido às respostas dessas reclamações ainda serem muito poucas. Se 
esta audiência está tendo tanta repercussão nesta Casa, é porque o tema 
sobre os serviços prestados pelas linhas aéreas, pelas companhias aére-
as, assim como os de telefonia – outro sistema também que temos de-
batido muito na Comissão de Ciência e Tecnologia –, tem repercussão 
geral na nossa sociedade. 

A questão principal é sobre a concessão para as companhias aéreas 
na gestão aeroportuária. Desde que a presidenta Dilma falou sobre a 
possibilidade de privatização de aeroportos, as empresas aéreas em con-
junto têm falado sobre a parte de concessão. Diretamente, a Webjet. No 
portal Lancenet, no dia 2 de maio deste ano, foi falado sobre os aeropor-
tos de Viracopos, Guarulhos, Brasília, Confins e Galeão.

Nesse caso, a Webjet foi a única empresa que disse que teria interesse 
direto na parte de concessão aeroportuária. O Sr. Adalberto Febeliano, 
da Azul, falou dos quatro bilhões que a Infraero orçou, que seriam ne-
cessários para essas reformas. Certamente, na concessão às companhias 
aéreas, sua participação na gestão dos aeroportos seria para que elas 
pudessem entrar com parte desse investimento. Ele falou que não existia 
na gestão forma de existir lucro para cobrir esse custo.

O que quero perguntar nesse sentido é para as maiores, diretamente 
TAM e Gol. Qual é o real interesse das companhias aéreas na parte de 
gestão aeroportuária? E qual a relação que já tem nascido entre as com-
panhias aéreas com a gestão e a concessão de gestão desses aeroportos, 
seja de pátio, seja na participação da tributação, seja na participação das 
tarifas? Essa é a pergunta que eu quero fazer às maiores companhias, 
Gol e TAM.

o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Obrigado, 
deputado Domingos Neto.

Só para clarear para os deputados, esta Presidência está usando o 
mesmo critério de Plenário. Estou dando um tempo de três minutos e 
uma tolerância de até dois minutos para que os deputados se manifestem. 
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E eu tenho os meus questionamentos. Mesmo sendo uma audiência 
concorrida e não tendo tanto tempo assim, chamamos a atenção para 
esta Casa. O esforço concentrado das comissões é algo proveitoso. Nós 
perdemos, por um lado, o tempo; mas ganhamos, por outro lado, por-
que trazemos luz sobre os problemas. Esse é um ponto positivo desta 
nossa audiência conjunta.

Esta presidência está se limitando a conduzir os trabalhos. As Sras. 
e os Srs. Deputados são testemunhas disso. Eu estou apenas conduzin-
do. Foi pedido a nossa assessoria que eu fizesse determinado questiona-
mento, mas estou deixando toda essa parte para o plenário da comissão.

Tem a palavra o deputado Leonardo Quintão, por três minutos. O 
deputado Augusto Coutinho é o próximo inscrito.

o sr. dePuTado LeoNardo QuiNTÃo – Sr. Presidente, 
muito obrigado. Vou ser sucinto aqui e agradecer aos colegas e aos re-
presentantes das empresas.

Quero fazer uma pergunta para a TAM. A TAM soltou um programa 
agora dizendo que “a qualquer momento você viaja com as suas milhas”. 
Só que eu quero entendê-lo. Hoje, a qualquer momento, a TAM está 
cobrando 200 mil milhas para você voar para os Estados Unidos, “com as 
suas milhas a qualquer momento”. Quero que o representante da TAM 
explique, porque eu vejo isso apenas como uma estratégia de marketing, 
para enganar os passageiros. E não há bobo nenhum que está caindo 
nesse fato, porque representa 20 vezes mais o custo das suas milhagens 
para voar pela TAM “a qualquer momento”. Eu gostaria de ouvir o re-
presentante da TAM explicar o que significa este “a qualquer momento”. 
Porque eu fui comprar uma passagem “a qualquer momento”, e o custo 
de uma milha era de 20 vezes mais que em um momento normal.

Gostaria também que as empresas pudessem explicar o mix das pas-
sagens, porque se fala da promoção de 100 reais. Como funciona esse 
mix? Dentro dos 100%, quantas passagens são a preço promocional, 
quantas passagens são a preço médio promocional e quantas passagens, 
dentro do mix, de um avião que decola hoje são vendidas? Porque se 
oferece, sim, no site, passagens a 100 reais, mas se você tenta comprar 
com três meses de antecedência, não compra.

Quero falar sobre outro problema, cuja denúncia servirá de ajuda às 
companhias aéreas. As agências de turismo, como CVC e outras, es-
tão boicotando o brasileiro, porque, quando abre o site da empresa, elas 
compram todas as passagens, como pacotes, e não sei se pagam a vocês. 
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Elas precisam vender a passagem para, depois, pagarem a vocês. O bra-
sileiro comum, hoje, não consegue entrar no site da TAM, da Webjet, 
de nenhuma das empresas para comprar passagem para o exterior pelo 
preço promocional que as empresas oferecem.

Há um diretor da American Airlines que mora no meu prédio. E, e eu 
falei: “Puxa aí”. Eu, com seis meses, mineiro, aprendi a coisa. Então abri o 
site, com seis meses, coloquei a minha esposa lá, meia-noite: “Entra aí no 
site para comprar”. Não conseguiu comprar. Aí eu fui reclamar com o di-
retor da American Airlines, que disse: “Leonardo, não consegue, porque 
hoje as empresas que vendem esses pacotes vão lá... Eu não sei o que fa-
zem com vocês. Ou eles já estão no computador, 200 funcionários para 
comprar as passagens ou reservar, porque brasileiro hoje não consegue 
comprar a passagem a preço promocional no site das empresas, porque 
as companhias de pacote já compraram todas”.

Para finalizar, Sr. Presidente, chegaram ao meu gabinete denúncias 
contra a Webjet. Eu gostaria que a Webjet tomasse cuidado e explicasse 
para nós aqui sobre a manutenção das aeronaves da Webjet. Há denún-
cias de que as aeronaves da Webjet não fazem a manutenção em dia. E 
eu gostaria de ouvir, por parte da empresa, como é feita e por quem é 
feita essa manutenção.

Outro dia, eu tive de viajar de qualquer jeito com a Webjet. Não cos-
tumo viajar com a Webjet porque fiquei com medo quando ouvi falar 
que ela não faz a manutenção das aeronaves em dia. Mas tinha de vir. 
Pensei: “Vou arriscar a minha vida e viajar com a Webjet”. Pergunto: há 
manutenção ou não? As cadeiras não reclinam – não só a poltrona de 
emergência, mas todas. E as aeronaves da Webjet são as mais apertadas 
dentre todas. É falta de respeito para com o cidadão.

Estou tentando voar sempre de Azul, porque são aviões novos e bons. 
Não estou defendendo a Azul. Não recebo financiamento de campanha 
de nenhuma das empresas aqui, mas foi uma boa viagem: avião novo, há 
uma boa telinha para nós.

Alguns colegas disseram aqui que não são respeitados pelas aero-
moças. De uns anos para cá, melhorou demais da conta o atendimento 
das companhias em relação ao cidadão. Isso eu tenho visto porque viajo 
todos os dias. As pessoas têm tido mais boa vontade.

A única empresa que eu vejo contratar pessoas com necessidades es-
peciais, tais como anões – já vi vários anões atendendo nos aeroportos 
– pessoas com deficiência, às vezes, sem braço, é a Gol. A Gol está de 
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parabéns por fazer isso. Não vejo nenhuma dessas pessoas na TAM, na 
Webjet. Na Azul também não tenho visto. Então, vocês têm que entro-
sar para cumprir a regra.

o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Obrigado, 
deputado. V.Exa. excedeu bastante o tempo, realmente.

Tem a palavra o deputado Augusto Coutinho. Depois, o deputado 
Moreira Mendes.

o sr. dePuTado auGusTo CouTiNHo – Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, quero ressaltar aqui uma questão que, inclusive, foi fruto de 
um pedido meu de informação à Anac: a das distâncias das poltronas. A 
cada dia essa distância diminui. Eu já não tenho idade para crescer mais. 
Então, certamente, ela está diminuindo mesmo.

Certo dia, eu vinha atrás e, para ler um jornal, tive de abri-lo de lado, 
porque não era mais possível fazê-lo de frente. A única companhia – 
nunca voei na Azul – em que há uma razoabilidade nessa distância é a 
empresa Avianca, nos aviões Fokker, a única. Todas as outras têm total 
desrespeito com o consumidor. A empresa Gol, perdoe-me, ainda é a 
pior, no meu entender.

Então, essa é uma questão que precisa ser fiscalizada. Há um deputado 
nesta Casa que anda com trena, porque isso é um desrespeito.

A empresa privada tem todo o direito, como foi aqui discutido, de 
mudar preço, criar alternativas e benef ícios para trazer o cliente. E isso 
tem melhorado, é preciso se avaliar. Agora, verifica-se que não existe o 
mínimo de respeito ao consumidor.

Sr. Presidente, sou nordestino, do estado de Pernambuco. Não sei se 
é coincidência ou não – e gostaria de saber –, noto que geralmente as ae-
ronaves que vêm do Nordeste do Brasil param no pátio e não nos fingers. 
Eu quero saber que relação é essa, porque não consigo entender. Eu não 
consigo entender o fato de chegar uma aeronave, haver finger disponí-
vel – muitas vezes há vários – da mesma empresa em que viemos e, por 
coincidência, sempre em voos oriundos do Nordeste os passageiros têm 
de descer no pátio e não nos fingers. Eu quero saber como funciona essa 
relação. Gostaria que eles pudessem me explicar para eu conseguir en-
tender. Eu viajo muito, vou para o sul do país, e não sei se é coincidência 
ou não, mas isso acontece reiteradas vezes. Portanto, gostaria de saber o 
que acontece de fato, se é apenas uma coincidência.

Muito obrigado.
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o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Eu é que agra-
deço, Deputado. Obrigado pela sua participação, praticamente na audi-
ência inteira conosco.

O deputado Moreira Mendes é o último inscrito desta audiência pú-
blica. S.Exa. tem o prazo de três minutos.

o sr. dePuTado moreira meNdes – Sr. Presidente, eu, 
como autor do requerimento, tenho mais. V.Exa. vai me conceder pelo 
menos mais uns dois minutos.

o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Na verdade, eu 
concedi tempo para todos os autores de requerimento, extensivo por 
mais dois minutos. V.Exa. pode usar até cinco minutos.

o sr. dePuTado moreira meNdes – Ok. Eu serei breve e cer-
tamente não vou fazer nenhuma pergunta aos presentes. Agradeço a pre-
sença de todos. Achei que não viessem. É um sucesso terem vindo aqui.

Antes, eu faço uma pergunta aos presidentes: no meu requerimento, 
pedi que fossem convidadas várias pessoas. E percebi que Luiz Carlos 
Pelegrino, presidente interino da Anac... Não sei se foi convidado. 

o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Em 1º de ju-
lho haverá audiência com o secretário da Aviação Civil, o presidente da 
Anac e o presidente da Infraero.

o sr. dePuTado moreira meNdes – Perfeito, está respon-
dido. Seria muito importante. Eles precisam vir aqui. Tudo que ouvi aqui 
nesta audiência serve muito mais, com o perdão da expressão – e peço 
aos senhores aqui presentes que entendam a minha indignação – como 
um puxão de orelha.

Na verdade nós, parlamentares, não podemos absolutamente interfe-
rir na atividade empresarial de nenhum de vocês. O que fazem é porque 
não tem Anac. Fazem porque não tem governo que tome conta disso. Esta 
é a realidade. A omissão é do governo; a omissão é da Infraero; a omissão é 
da Anac, porque não tomam as providências que deveriam tomar.

Aliás, gostaria de dizer, sem medo de errar, que a Anac está muito 
mais a serviço das empresas do que a serviço do consumidor, por tudo 
que ouvimos aqui.

Parabéns a eles, que são ágeis nesse sentido. Daqui a pouco, vamos 
estar voando em pé, passando um cinto no pescoço, no peito, outro na 
perna, para ter mais espaço nos aviões.
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Eu não estou exagerando. Viajo todas as semanas para Porto Velho, 
que deve ser um dos destinos mais distantes de Brasília, e percebo clara-
mente esse problema da distância entre os bancos.

Algumas companhias – eu não vou citar nome de nenhuma – até 
diminuíram, pasmem, a grossura do assento e do encosto, para sobrar 
mais lugar, não para dar conforto ao passageiro, mas para dar mais di-
nheiro ao caixa da empresa.

Ora, se o problema é lucro, aumentem a tarifa, cobrem um pouco 
mais, cobrem o sanduíche, forneçam um sanduíche de qualidade, mu-
dem o serviço de bordo, cobrem, mas não me venham mais com essa 
farsa – repito, farsa –, dizendo que há conforto nas aeronaves, porque 
não há mais. Nós estamos mal servidos.

Ouvi todos com atenção e gostaria também de ser ouvido com aten-
ção. Eu quero lembrar aqui que o serviço aéreo das empresas é um ser-
viço público concedido. Então, quem tem de vir realmente a esta comis-
são prestar esclarecimentos é a Anac, que está a serviço das empresas 
e não dos usuários, segundo todos os absurdos que foram comentados. 
Eu quero comentar apenas dois deles, só para somar a tantos outros que 
foram aqui ditos.

Certo dia, estava no aeroporto. Eu sou meio mineiro, gosto de chegar 
uma hora antes, o meu assento é sempre reservado antes; compro a pas-
sagem, no mínimo, com duas semanas de antecedência. Já estava com a 
minha bagagem despachada e etiquetada. No entanto, vai lá um fiscal da 
TAM, tira a minha bagagem e diz: “O senhor não vai voar hoje, porque 
deu overbooking; eu tenho que botar outro passageiro e o senhor não 
viaja”. Simplesmente. Eu falei: “O senhor não pode fazer isso”. Eu fiquei 
ali batendo boca. Ele disse: “O senhor está satisfeito? Se o senhor não 
está, vá à Anac, vá à Infraero e reclame.” Ponto final. Cadê a Anac? Cadê 
a Infraero? Nada! É um abuso! É um abuso por parte das companhias 
aéreas! Todas elas! Não adianta reclamar com eles, temos que reclamar 
com a Anac, exigir do governo que faça o seu papel. 

O que me motivou a levantar essa questão, fazer um discurso no ple-
nário e tomar essa decisão de levantar essa audiência pública foi um dia 
ter pedido a minha secretária que fosse lá embaixo, aqui, no guichê das 
companhias, para mudar um bilhete. Vejam o absurdo: ela volta comigo 
e diz que eu tenho que pagar 30, 40 reais, sei lá, a taxa de serviço. Repito: 
taxa de serviço para remarcar um bilhete. Eu vou dar o nome da com-
panhia: TAM. Mas que história é essa de pagar? Usam o nosso espaço, 
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usam a nossa água, a nossa luz, a nossa rede lógica. Nós estamos aper-
tadinhos lá em cima, em gabinetes pequenos, cedendo espaço. Eu quero 
saber qual é a relação que tem a Câmara dos Deputados com essas com-
panhias todas que estão aqui. Já requisitei essa informação, e vou levar o 
caso a fundo. Quero saber se houve licitação, se elas pagam aluguel, que 
valor pagam, se pagam água, se pagam luz, se pagam telefone, se pagam 
a rede lógica. É a nossa vez. Cobrem os 50 reais, ou 100 reais, cobrem 
para remarcar, continuem cometendo esses absurdos. 

Outra irresponsabilidade da Anac é permitir que se pague 180 reais 
por um bilhete de promoção e depois, se o passageiro não consegue voar 
– porque houve um problema qualquer na Câmara –, tenha que pagar 
pela remarcação 120, 130, 150 reais. E o que é pior, Sr. Presidente, Sras. 
e Srs. Deputados, é que, às vezes, lá do gabinete, pelo site, consegue-se 
uma passagem por 200 reais, mas, se descemos, no mesmo instante – eu 
já fiz esse teste –, lá no guichê da companhia o bilhete custa 800 reais. 
Que história é essa? Será que nós somos trouxas? Idiotas? Temos a venta 
furada? Não sei se somos o maior, mas a Câmara dos Deputados é certa-
mente um dos maiores clientes corporativos dessas companhias, e não 
há o mínimo de respeito por nenhum de nós aqui, isto sem considerar os 
servidores, funcionários, seus familiares, familiares de deputados, con-
vidados que usam o serviço aqui e são obrigados a pagar esses 30 reais. 

Isso é uma mesquinharia! Assim como é uma mesquinharia ridícula 
cobrar 30 reais pelo assento-conforto, como já foi dito aqui. Eu tirei uma 
fotografia – ela está aqui comigo, para quem quiser ver –, do espaço 
de um avião, novamente da TAM. Está aqui a fotografia. É uma coisa 
assim... A aeromoça, o pessoal que trabalha dentro do avião, para não 
passar vergonha, para não passar constrangimento, tirou o assento das 
poltronas. Porque o pessoal quer sentar, e assim não há como sentar. Ti-
raram o assento e o guardaram em algum lugar. Depois me confessaram 
num canto: “Olha, eu lamento. Eu tive que tirar porque eu não consigo 
mais dar explicação para ninguém”. Isso é um absurdo, e infelizmente 
não podemos fazer nada com as companhias que estão aqui. 

Não sei se o que elas estão ouvindo vai entrar por um ouvido e sair 
pelo outro. Parece-me, pelos olhares que estão me dando, que vai entrar 
tudo por aqui e sair por ali, e daqui a pouco nós todos estaremos lá no-
vamente, comprando passagem. Porque precisamos voar. 

A responsabilidade é da Anac! A responsabilidade é do governo, que 
tem que tomar uma providência!
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o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Obrigado, 
deputado.

Antes de passar a palavra ao deputado Jânio Natal, vou dar uma expli-
cação ao plenário. O deputado Jânio Natal não fez inscrição, mas está co-
nosco há quase duas horas. Ele pediu para usar a palavra por três minutos.

O deputado Jânio Natal tem três minutos para se pronunciar. 
o sr. dePuTado JÂNio NaTaL – Será o máximo, Sr. Presidente.
o sr. dePuTado JÂNio NaTaL – Sr. Presidente, eu gostaria 

apenas de colaborar com o nobre deputado Moreira Mendes, contando 
uma pequena história aos companheiros deputados.

Logo ao assumir meu mandato de deputado, eu solicitei à Anac al-
gumas explicações. Então a Anac, com muita educação, com muita gen-
tileza, enviou ao meu gabinete uma pessoa. Eu relatei para essa pessoa 
as dúvidas que eu tinha com relação a preço de passagem, o espaço e 
outras coisas. Essa pessoa da Anac me disse: “Deputado, o senhor tem 
que conhecer D. Estela Cruz”. Eu achei legal a ideia dela. Conversa vai, 
conversa vem, eu perguntei quem era essa Estela Cruz. Ela então me dis-
se: “Nobre deputado, Estela Cruz é a representante das empresas aéreas 
no Brasil”. 

Ora, como pode – eu estar fazendo questionamentos à Anac e ouvir 
que eu tinha de conversar com a D. Estela Cruz, que é a representante da 
associação das empresas aéreas no Brasil?! 

Deputado Moreira Mendes, quero aqui ratificar as suas palavras e 
incorporá-las às minhas. Essa responsabilidade não é somente das em-
presas, ela é em especial da Anac, o órgão regulador que deveria atuar 
em defesa do consumidor, mas parece que faz o contrário, como disse o 
deputado. 

Nobre presidente, nobres deputados, isso é lamentável. 
Agora a Webjet, desrespeitando a segurança na aviação, retirou 

aquela divisória, que tem o avião, para ampliar o espaço e colocar mais 
uma fila de cadeiras. As aeromoças ficam logo na frente, e as pernas do 
passageiro se batendo. Ora, cadê a Anac? Cadê a nossa segurança? 

E que resolução está permitindo a cobrança desse assento-conforto? 
Por que não cobram menos pela cadeira que não tem conforto nenhum, 
que não reclina? Há uma cadeira perto da saída de emergência que não 
reclina. Por que as empresas aéreas não oferecem essas cadeiras por um 
preço menor? 
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Concluo a minha fala perguntando em que se baseiam as empresas 
aéreas para cobrar mais por esse assento-conforto?

o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Obrigado, 
deputado. 

Eu consulto os representantes da Comissão de Viação e Transportes 
e da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle se querem fazer 
uso da palavra agora ou se já ouviremos os presidentes das companhias. 

Eu queria agradecer a todos os presentes e aproveitar a palavra do 
deputado Moreira Mendes para dizer que eu também espero, realmen-
te, que essas questões não entrem por um ouvido e saiam por outro. Eu 
agradeço aos senhores o tempo aqui. 

O Senado é o representante do Estado, a Câmara dos Deputados é 
a representante do povo brasileiro. Os senhores ouviram aqui sotaques 
diferentes, jeitos diferentes de falar. O Brasil está representado aqui, o 
povo brasileiro. Algumas companhias têm o hábito de conversar com 
seus clientes para saber da sua satisfação. Acho que os senhores tiveram 
aqui hoje um grande feedback, porque estão ouvindo o povo falando. 
Todos os parlamentares foram aprovados pelas urnas e receberam mi-
lhares de votos nas suas regiões. A indignação de alguns, manifestada no 
tom, no jeito de falar, possivelmente reflete a indignação que seria a dos 
clientes dos senhores se eles tivessem a oportunidade de externar suas 
queixas diretamente. 

Creiam todos os que estiveram aqui que nós temos grande prazer em 
recebê-los nesta Casa e ficamos honrados com a presença dos senhores 
e das senhoras. Estamos aqui numa atitude realmente de cidadania, fa-
lando a voz do povo do Brasil. 

Sr. Alberto, o senhor foi mencionado no primeiro questionamento da 
deputada Mara... 

Deputado Delegado Waldir, V.Exa. quer fazer uso da palavra?
o sr. dePuTado deLeGado WaLdir – Sr. Presidente, 30 se-

gundos. Só uma pergunta. 
Eu observei bem o debate. O Sr. Pedro Janot disse que nós temos uma 

Copa do Mundo a cada ano, ou melhor, a cada trimestre – é pior ainda a 
situação. Há pouco tempo houve um colapso na aviação brasileira, com 
aeroportos lotados. E também já enfrentamos o problema dos controla-
dores. Eu só queria uma resposta objetiva. Para quando está previsto o 
novo colapso? Os senhores têm previsão de quando haverá um colapso 
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dessa natureza novamente, considerando-se a demanda crescente e a 
Copa do Mundo? Porque a Copa do Mundo é um evento muito pontual, 
que acontecerá num período muito pequeno, e talvez não dê um retorno  
financeiro, ou dê um retorno muito rápido. Nós temos a previsão de 
quando vai acontecer um colapso novamente?

(Não identificado) – Se nada for feito, em breve. Mas eu não acredi-
to nisso. Não haverá colapso. Esta é a minha opinião. 

o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Tem a palavra 
o Sr. Alberto, para abordar todos os assuntos que considerar referentes 
à Gol. 

o sr. aLberTo FaJermaN – Respondendo especificamente à 
deputada, sim, eu conheço a legislação que trata do desconto do acom-
panhante. Parece-me que, entre várias legislações existentes, essa é uma 
das mais justas. Sinceramente, eu desconheço que nós não a cumpra-
mos. Mas, evidentemente, depois de ouvir o depoimento da deputada 
eu vou levar o assunto de novo à empresa e verificar o que está aconte-
cendo. Nós cumprimos esta e todas as outras... É nossa intenção cum-
prir. Não somente intenção, é nossa obrigação. E, como eu disse, essa é 
uma das mais justas e seria a mais fácil de cumprir. 

Eu agradeço a informação. Infelizmente eu não posso lhe dizer por 
que isso aconteceu, mas posso, sim, garantir que imediatamente, ao che-
gar a São Paulo , irei verificar se essa foi uma falha isolada ou se há uma 
falha de processo. Se há uma falha de processo, evidentemente nós va-
mos corrigi-la. 

a sra. dePuTada mara GabriLLi – Pelo regulamento da 
Gol, é impossível cumprir a legislação. O erro é de processo. 

o sr. aLberTo FaJermaN – Como eu lhe disse, eu vou checar 
isso. Evidentemente, nós temos que cumprir a legislação. Nós não temos 
o direito de não cumpri-la. Se há um problema em nosso processo que 
leva ao não cumprimento, nós vamos ter de resolvê-lo. E eu me compro-
meto a lhe dar rapidamente uma informação, mostrando, fisicamente, o 
que nós estamos fazendo. 

o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Passo a palavra 
à Webjet, para responder à questão do deputado Leonardo Quintão, que 
eu acho de suma gravidade. 

o sr. JúLio PeroTTi – Em primeiro lugar, é importante dizer que 
nós estamos num grupo de empresas aéreas e que todos nós, membros 
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de diretoria de empresa, temos de chegar em casa com a consciência de 
que tudo está sendo bem feito na empresa. Não é diferente com a Webjet. 

Toda empresa aérea, como já disse o Alberto Fajerman, tem de se-
guir normas. Eu acho que a nossa operação é a mais regulamentada no 
mundo. Nós temos não só de ser certificados em termos do tipo de equi-
pamento que usamos, como também cada mecânico, cada piloto, cada 
comissário, cada membro da empresa, inclusive da diretoria, tem de fa-
zer cursos anuais de recapacitação. Então todos os servidores, de todos 
os níveis, em qualquer empresa representada aqui, tem a preocupação 
com a segurança sempre em primeiro lugar. 

O senhor me disse que ouviu dizer que as aeronaves da Webjet não 
são bem mantidas. Nossas aeronaves são mantidas rigorosamente de 
acordo com as especificações da Boeing, da CFM, que é a fabricante do 
motor, da BF Goodrich, que é fabricante de outras peças, como trem de 
pouso, rodas, freio, e da Anac. Então no mínimo uma dúzia de certifica-
dores vão às empresas checar o que está sendo feito.

(Não identificado) – A dúvida é com relação à Anac.
o sr. JuLio PeroTTi – A Anac, regularmente, semanalmente, está 

presente nas empresas, fazendo auditorias. Eu lhes convido, convido a 
Casa, convido os deputados que estiverem interessados, a fazer uma visita 
às instalações da Webjet e conhecer como a nossa empresa faz o controle 
da manutenção dos seus aviões. As grandes manutenções dos aviões da 
Webjet são realizadas na TAP, em Porto Alegre, conceitualmente uma das 
melhores empresas do mundo em manutenção de aviões. Todos os che-
cks grandes dos nossos aviões são feitos na TAP. Os checks menores dos 
nossos aviões são feitos pela TAP quando a TAP tem disponibilidade, e 
quando a TAP não tem disponibilidade eles são feitos pela própria Web-
jet, mas checks eventualmente visuais só, é mais a manutenção que nós 
chamamos de manutenção de linha, que é a manutenção diária do avião: 
limpa aqui, cruza ali, troca uma pecinha, coisa mais leve. Eu faço questão 
de que V.Exa. dê uma chegada à Webjet para conhecer o padrão dos con-
troles que a empresa mantém das suas aeronaves. 

O que eu estou dizendo aqui é a verdade. V.Exa. fez uma observação 
que, como o próprio deputado Jonas Donizette comentou, é um depoi-
mento sério, é uma posição séria. E eu quero lhe responder no mesmo 
nível de seriedade. Nós temos o nosso padrão de segurança. É a primeira 
coisa que a empresa leva em consideração. Seguimos todas as orienta-
ções. E o convido para verificar presencialmente o que nós fazemos lá, 
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para que, numa próxima oportunidade, V.Exa. possa testemunhar, diante  
de toda a Casa, o nível de manutenção dos aviões da Webjet. Essa foi a 
primeira resposta, deputado. 

O deputado Domingos fez uma observação quanto às empresas LCC 
– que o senhor desconhecia –, se havia alguma empresa desenvolvendo 
modelo low-cost, comparativamente ao que é feito na Europa. 

Nós optamos por esse modelo. A Webjet está implantando esse mo-
delo no Brasil. Somos uma empresa diferenciada. Temos todas as nossas 
operações voltadas para a rota ponto a ponto, com poucas conexões. O 
nosso jeito de trabalhar é focar naquilo que é o cerne da empresa aérea, 
que é transportar do lugar A para o lugar B, cobrando o preço do trans-
porte do lugar A para o lugar B no bilhete de tarifa. Por isso os senhores 
vão verificar, e podem verificar, que a Webjet tem mantido as tarifas 
mais baixas do mercado, num nível de 30% na tarifa média, porque todo 
o resto, que normalmente é embutido na tarifa, nós tiramos da tarifa 
e cobramos separadamente. Isso é fato. É esse o modelo que a Ryanair 
usa – não sei se V.Exa. teve oportunidade de voar por essa companhia. 
A Ryanair usa esse mesmo sistema, e nós tivemos o cuidado de aprender 
essa tecnologia e implantá-la no Brasil.

o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Muito obriga-
do, Sr. Júlio.

o sr. dePuTado LeoNardo QuiNTÃo – Sr. Presidente, e 
sobre a questão de os bancos reclinarem ou não na Webjet? Porque eu 
viajei num avião da Webjet esta semana, e os bancos não reclinam.

o sr. JúLio PeroTTi – Seguimos aquele mesmo conceito: tudo 
o que nós podemos reduzir de custo na operação e transformar em re-
dução de tarifa, para benef ício do usuário, nós reduzimos. Eu vou citar 
novamente a empresa mais eficiente da Europa que adota esse modelo, 
que é a Ryanair. Nos aviões da Ryanair, nenhum assento reclina. E ela 
tem 183 aviões, com 186 assentos em cada um.

o sr. dePuTado domiNGos NeTo – Eu queria apenas com-
plementar o que disse o deputado Leonardo Quintão. Aqui se falou mui-
to sobre os serviços prestados pelas empresas: serviço de bordo, alimen-
tação de bordo, serviços, enfim. O que existe no exterior é uma divisão 
em alguns patamares, empresas que cobram tarifas diferentes para ser-
viços diferentes. Quando eu perguntei sobre low-cost, era exatamente 
a isso que eu me referia. Aquela que vai cobrar menos vai estar em um 
serviço diferenciado, por ter o preço mais baixo. Isso é concebível. O 
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que não é concebível, e eu queria entender isso da Gol, é um serviço que 
não é low-cost não prestar serviço equivalente ao de empresas que têm o 
mesmo preço de operação.

o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – A palavra volta 
para o Sr. Alberto. E depois eu vou passar a palavra a todos os outros, 
na sequência, começando pelo Pedro, para podermos encerrar a nossa 
audiência pública.

o sr. dePuTado rubeNs bueNo – Sr. Presidente, alguém es-
clareça a taxa de balcão, esse valor a mais. Isso ainda não foi esclarecido.

o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Ah, está certo. 
O bilhete fica mais caro do que o da Internet, é isso o que o senhor quer 
dizer.

Por favor, Sr. Alberto.
o sr. aLberTo FaJermaN – Está certo. Respondo ao deputado 

Domingos Neto. A Gol, nós realmente nos consideramos uma empresa 
que lá na Europa e na América chamam de LCC, low-cost carrier. A 
Gol recentemente fez 10 anos. Eu tenho muito mais tempo de aviação, 
portanto não foi essa minha única empresa. Eu trabalhei a maior parte 
da minha vida na Varig. 

Não basta eu dizer que eu sou low-cost. O low-cost tem alguns con-
ceitos. Low-cost vem junto com low-fare, só que o barato é relativo a 
alguma coisa, então é relativo às outras empresas. 

Quando a Gol foi criada, ainda existia a Varig, a Vasp estava com al-
gum problema, a Transbrasil já não existia mais e havia outras empresas 
menores. A Gol se diferenciava. A TAM existia, é claro. Eu era de outra 
empresa, e a Gol fazia uma propagada mostrando um prato de comida 
feia e perguntando: “Você pagaria por essa comida mais 100 reais?” 

Então o que é uma empresa low-cost? A low-cost é uma empresa que 
tem frota única, que tem alta utilização, que vende suas passagens majori-
tariamente direto, para não pagar comissão. Aliás, ficam muito zangados 
conosco por isso. Com o passar do tempo, nós nos consideramos verda-
deiramente uma empresa low-cost. E tudo o que se coloca a bordo que não 
esteja diretamente relacionado ao voo, se nós podemos tirar, nós tiramos. 
É o caso da famosa barra de cereal, que foi como nós crescemos. 

Então os aviões são absolutamente novos, os aviões estão absoluta-
mente dentro da legislação, não há nenhuma economia em treinamento. 
Simplesmente se aplica esse conceito. 
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No Brasil não é muito clara essa diferença – na Europa existem ae-
roportos alternativos, então é possível não voar a partir dos aeroportos 
mais importantes. Essas empresas chegam até a receber dinheiro de de-
terminados aeroportos, para que a cidade se desenvolva. 

Com o tempo, o mercado mostrou que o passageiro era totalmente 
guiado pelo preço, então todas as outras empresas começaram a compe-
tir com a Gol no preço. Mas se hoje, eventualmente, num determinado 
voo, num determinado dia, uma empresa tem um preço mais barato, 
isso não quer dizer que a Gol deixou de seguir sua filosofia de low-cost, 
low-fare. Então nós somos, sim, uma empresa low... E assim somos con-
siderados no mundo todo.

o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Aproveite e res-
ponda à pergunta do deputado Rubens Bueno sobre a taxa de balcão.

o sr. aLberTo FaJermaN – Só um instante, rapidamente, por-
que ele me cobrou o interesse das empresas na concessão dos aeroportos. 

o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Acho que todas 
[as companhias] podem fazer no final um comentário sobre isso. Nós 
vamos fazer uma sabatina com as autoridades públicas no dia 1º, então é 
bom sabermos a ideia deles sobre essa questão dos aeroportos.

o sr. aLberTo FaJermaN – Nós já demos seguidas declara-
ções. Não faz parte do nosso plano estratégico gerir aeroportos. O nosso 
negócio é transportar passageiros, e um pouquinho de carga, que auxilia 
na receita. O tomar conta de aeroportos não faz parte da nossa estraté-
gia, mas isso não significa que não possamos prestar atenção no assunto. 

Um dos modelos de que nós ouvimos falar é o de que a empresa 
poderia ter no máximo 10%. Se acharem que a participação de uma em-
presa na gestão de algum aeroporto ajudaria a resolver algum problema, 
podemos estudar o caso, mas isso não faz parte da nossa visão estraté-
gica de negócio.

o sr. PauLo CÉZar CasTeLLo braNCo – Posso comple-
mentar, para responder ao deputado essa pergunta? E já falo da DU. 

No caso da TAM, nós temos interesse, sim, de acompanhar isso de 
perto. Mas, antes de mais nada, deputado, é preciso definir a modela-
gem, o modelo de gestão de aeroportos. Isso o governo está estudando. 
Já sinalizou claramente que vai fazer esse movimento. Tão logo tenha-
mos a definição da modelagem, podemos dizer se vamos ou não ter in-
teresse na participação.
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Sobre a taxa DU. Antigamente, ou cerca de quatro anos atrás, há não 
muito tempo, as agências de viagem, as operadoras de turismo, as con-
solidadoras recebiam comissão das companhias aéreas. Isso foi cancela-
do, num acordo firmado e entre a Associação Brasileira de Agências de 
Viagens (Abav) e todas as companhias aéreas. Isso há quatro anos, para 
o mercado doméstico. Por quê? Porque o mundo inteiro não pratica o 
comissionamento. O que é que o mundo inteiro pratica? Quando uma 
pessoa vai a uma agência de viagem, ou a uma operadora, comprar um 
pacote ou uma passagem, a agência de viagem recebe por aquele traba-
lho, por aquela estrutura que ela mantém e pelo trabalho consultivo que 
ela fornece em relação a hotéis, enfim, e por aí afora. No ano passado 
isso também foi implementado para as viagens internacionais. Nós não 
pagamos mais comissão. Então tem-se a taxa DU, que é nada mais, nada 
menos do que o serviço que se presta. Pelo lado das companhias aéreas, 
diretamente falando, no call center nós mantemos uma estrutura f ísi-
ca e de pessoas tremendamente treinadas para atender corretamente 
o passageiro, dentro dos padrões adequados, exigidos pela TAM. Para 
isso nós cobramos uma taxa, assim como a agência cobra, assim como 
a operadora cobra. No site não se cobra porque o procedimento é todo 
eletrônico, o cliente faz tudo do lado de lá, ele clica e efetua a compra 
da passagem, então não há razão para que venhamos a cobrar a taxa de 
serviço, ou DU, para compras no site. Esta é a razão: a compra pelo site 
não exige nenhuma estrutura f ísica nem de pessoas.

o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – O que significa 
DU? Já que o CQC vem muito à Casa, é bom sabermos o que significa.

o sr. PauLo CÉZar CasTeLLo braNCo – Está perfeita a 
pergunta do deputado. DU é uma taxa de serviço. O “D” é de dado.

o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Mas o que é 
isso?

o sr. PauLo CÉZar CasTeLLo braNCo – Não significa ab-
solutamente nada. Um cidadão inventou que o nome era DU. Estou sen-
do muito franco. E lhe digo mais, deputado, já por conta do CQC. Não 
tentem transformar essas duas letrinhas na abreviatura de alguma pala-
vra inglesa, porque seria mentira. 

o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Está bem.
o sr. PauLo CÉZar CasTeLLo braNCo – Para encerrar, 

deputado, se o senhor me permitir, eu queria comentar a flexibilização 
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das milhas. Não me recordo de quem foi o questionamento. Parece-me 
que foi do deputado aqui.

o sr. dePuTado LeoNardo QuiNTÃo – Fui eu que pergun-
tei sobre a flexibilização das milhas.

o sr. PauLo CÉZar CasTeLLo braNCo – Deputado, no ano 
passado, a TAM transportou 34,5 milhões de passageiros. Passageiros 
usando os pontos do programa de fidelidade da TAM, voando conosco, 
foram 2 milhões e 700 mil no ano passado. Pois bem. Qualquer pessoa 
que tenha interesse em conhecer o programa de fidelidade da TAM – e eu 
convido o senhor a fazê-lo – entre no nosso site e leia o regulamento do 
programa. Ele é muito claro: às viagens internacionais de longo curso não 
é dada nenhuma garantia de utilização das milhas. Isso depende do lugar.

Com a procura, especialmente com o real extremamente valorizado 
em relação ao dólar, supostamente a moeda forte, é evidente que todos 
os voos internacionais estão lotados, quer sejam da TAM, quer sejam de 
outras companhias aéreas. Resumo dessa ópera: mais procura, menos 
oportunidade de se voar com pontos-fidelidade. 

Para permitir que as pessoas que detêm pontos-fidelidade possam 
utilizá-los, nós criamos a figura do flexível, dos pontos flexíveis. Portan-
to, se uma pessoa tem 600 mil pontos na TAM e quer voar para Nova 
York na classe executiva gastando 300 mil pontos – num processo nor-
mal, em baixa temporada, sem alta demanda, ela gastaria 80 mil pontos 
–, é legítimo que, se ela quiser, ela pague os 300 mil pontos. Mas vamos 
deixar muito claro que esse processo é amplamente democrático. Nin-
guém está impingindo a ninguém usar 300 mil, 400 mil, ou até 600 mi-
lhas, para voar na primeira classe – 600 mil pontos na primeira classe – 
para qualquer destino no exterior. Nós não estamos obrigando, estamos 
dizendo que aqueles 600 mil pontos equivalem...

o sr. dePuTado LeoNardo QuiNTÃo – É claro que estão 
obrigando, Sr. Presidente. É claro que estão obrigando. Se não dão outra 
possibilidade para essa pessoa voar, então a estão obrigando a pagar 600 
mil pontos. Isso é lógico.

o sr. PauLo CÉZar CasTeLLo braNCo – Não, Sr. Deputado, 
é claro que eu não estou obrigando, porque eu não disse ao senhor que o 
senhor poderia voar, a qualquer tempo e hora, nos voos de longo curso 
internacionais.
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o sr. dePuTado reNaN FiLHo – O que senhor está dizendo 
é que, pela demanda, pelo real valorizado, não há espaço nas aeronaves. 
Ok. Logo, não há como voar com as milhas. Então, temos que utilizar...

o sr. PauLo CÉZar CasTeLLo braNCo – Há. Permita-me 
dizer isso. Há, porque a procura é muito grande. Há pessoas, deputado, 
que têm muito dinheiro neste país, que pagam 12 mil ou 15 mil reais 
para voar na primeira classe para Nova York. O que estou dizendo ao 
senhor é que, se o senhor tem um volume de milhas muito grande ou de 
pontos, dê os pontos correspondentes ao 12 ou 15 mil reais para poder 
voar. Estou dizendo ao senhor o seguinte: faça o favor, deputado, utili-
ze os pontos. Agora, utilize pontos correspondentes ao valor que estou 
vendendo no mercado para que eu possa não perder dinheiro.

O que não pode acontecer, até porque isso é exatamente o sistema 
capitalista, é imaginarmos que vou deixar de ter um passageiro que está 
pagando 15 mil reais pelo assento na primeira classe para colocar um 
passageiro de pontos de fidelidade que está me entregando 80 mil pon-
tos fidelidade. Se eu for valorar esses pontos-fidelidade, essa quantia 
corresponde a algo como três mil e poucos reais.

o sr. dePuTado domiNGos NeTo – Mas ninguém tem 800 
mil pontos.

o sr. dePuTado reNaN FiLHo – Mas o senhor faz essa conta, 
porque o seu cliente-fidelidade vale pouco para a TAM. O senhor só faz 
essa conta por isso. Se a TAM achasse que o cliente-fidelidade vale mui-
to – e vale, vale bastante –, o senhor não faria essa conta.

o sr. PauLo CÉZar CasTeLLo braNCo – Asseguro ao se-
nhor o seguinte: a procura tem sido intensa, as pessoas estão tendo 
oportunidade...

o sr. dePuTado reNaN FiLHo – É porque não há concorrên-
cia, são poucos, essa é a verdade. Aqui estamos falando de poucos.

o sr. PauLo CÉZar CasTeLLo braNCo – Estou me referin-
do a operações internacionais. Dizer que não há concorrência para os 
Estados Unidos, sendo que existem American, Continental, US Airways, 
United e Delta, e que não há concorrência para a Europa, sendo que exis-
tem Lufthansa, Air France e British Airways...

o sr. dePuTado reNaN FiLHo – Concorrência em preço, mas 
em milhagens, não.
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o sr. PauLo CÉZar CasTeLLo braNCo – Aqui temos um 
exemplo, um deputado que foi ao diretor da American reclamar que não 
conseguia usar os pontos de milhas da companhia.

o sr. dePuTado domiNGos NeTo – Não é isso.
o sr. dePuTado reNaN FiLHo – O senhor está confundindo. 

Estamos falando de milhagem.
o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Vamos ordenar. 

Nessa questão da milhagem, ele deu a explicação, os deputados fizeram 
a contradita. Nós temos um impasse. Essa questão da milhagem vem 
desde 14h30min, quando começamos. Ele já está levando problema na 
cabeça. 

Agora vamos à questão do aeroporto. A TAM já falou.
o sr. dePuTado reNaN FiLHo – Mas há um coisa. Eles fala-

ram que depende do modelo. Se depende do modelo, quero saber se eles 
participam dessa discussão para a formação do modelo.

o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Mas eles expli-
caram que existe uma condicionante deputado, e dependendo do mode-
lo que apresentar, existe interesse. Dependendo do modelo...

o sr. dePuTado reNaN FiLHo – Sim, O.k. Mas eles partici-
pam da discussão desse modelo?

o sr. PauLo CÉZar CasTeLLo braNCo – Nós estamos à dis-
posição do governo, já sinalizamos isso.

o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Deixe-me ver 
se consigo traduzir. O que eles estão querendo saber é se o governo está 
chamando vocês para construir essa modelagem.

o sr. PauLo CÉZar CasTeLLo braNCo – O novo secretário 
de Aviação Civil chamou todas as empresas aéreas, cerca de duas sema-
nas atrás, para iniciarmos o processo de discussão do modelo. Portan-
to, nós estamos sendo, sim, devidamente consultados, convidados para 
participar do processo.

o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Obrigado.
o sr. dePuTado LeoNardo QuiNTÃo – Sr. Presidente, vou 

informar essa denúncia que fiz aqui.
o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Não é milhagem. 
o sr. dePuTado LeoNardo QuiNTÃo – Não é milhagem. 

Mas eu não comprei, sabe por quê? Porque é uma dureza. A pessoa vai 
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lá, abastece o carro... E brasileiro vai ficando esperto. Há milhagem no 
posto de gasolina, na loja, na empresa, no cartão de crédito. Então va-
mos acumulando pontos para usar as milhas. A minha com a TAM não 
tem jeito de usar. Vou usar aqui internamente na América Latina, por-
que é menos caro do que usar para os Estados Unidos.

Mas vou fazer uma denúncia. Como está funcionando esse relacio-
namento com essas empresas de pacotes CVC? Porque elas estão com-
prando tudo para o exterior e estão extorquindo o cidadão que vai lá 
comprar a passagem. Ele não consegue mais comprar as passagens no 
site. Quando abre o sistema... Como é essa negociação com as empresas 
de pacotes CVC e tantas outras? Elas estão comprando tudo para extor-
quir o cidadão na hora de vender o pacote.

E fica mal para vocês, que publicam uma passagem por mil reais, 700 
reais, para os Estados Unidos, quando se vai lá fechar o pacote com a 
empresa, eles dizem que é 2.500 Reais ali. Eles têm um poder de barga-
nha para comprar ou reservar as passagens. Tomem cuidado com isso. 
Ou se vocês estão combinando, certamente. Se eles têm poder de com-
prar na frente, porque estão vendendo duas ou três vezes mais caro para 
o cidadão no pacote.

o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Com a palavra 
Pedro Janot, presidente da Azul, para suas considerações finais e para 
responder os questionamentos feitos.

Depois vamos passar a palavra ao Comandante Ajauri e ao José 
Mollo, da Trip.

o sr. Pedro JaNoT – Quero apenas agradecer a oportunidade 
e, de antemão, colocar a Azul e seu corpo técnico à disposição da presi-
dência dessas quatro comissões, a qualquer tempo e hora, para informa-
ções técnicas e ajudar a enriquecer e dirigir o debate.

A aviação civil brasileira precisa da ajuda de todos os brasileiros – 
legisladores, gestores da aviação, esse novo grupo que está surgindo, e 
as companhias.

Esta é a minha mensagem. Muito obrigado a todos.
o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Só quero, por 

último, que façam consideração sobre os aeroportos e também sobre 
percentual de cada empresa no mercado de aviação do Brasil. Pelo me-
nos os últimos números.
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o sr. Pedro JaNoT – A Azul fechou o ano de 2010 com 7,8% 
do mercado, uma companhia com dois anos e quatro meses. E a outra 
pergunta?

o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Sobre a conces-
são dos aeroportos, se existe interesse nisso.

o sr. Pedro JaNoT – Existe interesse. O interesse sempre exis-
te, até porque, de acordo com a modelagem que está sendo desenha-
da, a companhia vai poder assumir o seu próprio terminal. Na nossa 
visão, isso é interessante para fazer uma extensão do produto, tentar 
levar nosso conceito de produtos no momento em que o cliente chega 
ao aeroporto até quando ele embarca. Então, há interesse, dependendo 
da modelagem.

o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Sr. Alberto, o 
percentual de participação da Gol no mercado de aviação nacional?

o sr. aLberTo FaJermaN – Em torno de 37% a 38%.
o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – A questão dos 

aeroportos já respondeu também.
Sr. Júlio, o percentual da Webjet.
o sr. JúLio PeroTTi – Temos por volta de 6% do mercado agora. 

E o interesse da Webjet é poder participar, sim. Como falou o Sr. Paulo 
Castello Branco, somos convidados a participar das negociações e do 
planejamento do governo e vamos colocar nossa empresa à disposição.

o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Quero dizer que 
às companhias menores, embora não tenham sido tão acionadas quanto 
as maiores, que a presença delas foi muito importante. Quem é pequeno 
hoje pode ser grande amanhã também. A vida já me ensinou isso.

Comandante Ajauri, percentual de participação.
o sr. aJauri barros de meLLo – Antes de mais nada, quero 

agradecer a oportunidade de participar deste debate muito interessante 
para todos nós.

A nossa participação no mercado é de 0,86%. Fomos convidados 
também pelo governo para participar da gestão dos aeroportos.

o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Foram convi-
dados?

o sr. aJauri barros de meLLo – Fomos. Muito obrigado.
o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Sr. Paulo Cézar.
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o sr. PauLo CÉZar CasTeLLo braNCo – Muito obrigado, 
Sr. Presidente, obrigado a todos os deputados, aos presentes.

Nossa participação no mercado é da ordem de 42%. Conforme já dis-
se, estamos conversando com o governo.

o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Muito obrigado. 
o sr. dePuTado JÂNio NaTaL – Sr. Presidente.
o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Pois não, 

deputado.
o sr. dePuTado JÂNio NaTaL – Antes de se concluir esta reu-

nião bastante importante. Fiz pergunta em relação ao assento-conforto. 
Embasado em quê há essa cobrança, legalmente? Só isso eu quero saber.

o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Este assunto, 
antes da chegada de V.Exa., foi tema de pergunta e já foram dadas várias 
respostas. Mas em atenção a V.Exa...

o sr. PauLo CÉZar CasTeLLo braNCo – Rapidamente, eu 
respondo. O que a legislação estabelece no Brasil são livres preços. Por-
tanto, a Anac não criou nenhuma regra especial sobre poder ou não 
poder cobrar assento-conforto.

Pergunto: existe classe executiva em determinados aviões, não pode-
mos cobrar mais pela classe executiva ou o inverso na classe econômica?

Portanto, o que a lei estabelece é que as companhias aéreas podem 
voar para qualquer parte do território nacional, desde que tenham evi-
dentemente infraestrutura necessária, e podem praticar qualquer preço 
que assim desejem. Por isso temos essa gama de preços, essas promo-
ções todas. O mercado antigamente era regulado, mas isso já acabou há 
muito tempo.

Portanto, assento-conforto é uma decisão da empresa de colocar ou 
não o preço que ela quer estabelecer.

o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Sr. José Mollo.
o sr. JosÉ mÁrCio moLLo – Sr. Presidente, a participação da 

Trip é de 2,7% no mercado. Aviação tipicamente regional, tem em torno 
de 65, 70% desse mercado, atendendo a 82 destinos. É uma malha bas-
tante grande.

o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Quantos por 
cento do mercado regional?
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o sr. JosÉ mÁrCio moLLo – Do regional, em torno de 70%. 
Ela atende a 82 destinos, sendo que 30 estão dentro da Amazônia Legal.

o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Juliana, muito 
grato pela sua presença. Você sai também desta tarde com muita infor-
mação. Obrigado.

a sra. JuLiaNa Pereira da siLVa – Gostaria de agradecer ao 
Sr. Presidente a deferência. Sou a única que não sou mercado e não sou 
empresa. Mas acho que é simbólica essa participação do departamento, 
porque não há mercado sem consumidores.

Gostaria de dizer apenas, como palavras finais neste debate, que, 
com o desenvolvimento econômico que nosso país vive hoje, o acesso da 
população deve ser tratado com muito respeito e deve ser de qualidade; 
o atendimento e o respeito ao consumidor não devem ser vistos como 
gasto, mas como investimento.

Muito obrigada.
o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Passo a palavra 

ao deputado Edson Ezequiel, ao tempo em que agradeço a sua parti-
cipação, para que faça suas considerações em nome da presidência da 
Comissão de Viação e Transportes.

o sr. dePuTado edsoN eZeQuieL – Pura e simplesmente, 
agradeço mais uma vez aos convidados que aqui compareceram.

Tivemos de montar essa estrutura das quatro comissões para possi-
bilitar esta reunião e também separar duas questões: a área privada da 
área pública.

Teremos uma segunda oportunidade para questionamentos à Infraero,  
à Anac e eventualmente à Secretaria de Aviação Civil.

Pelo que sabemos dessa questão de modelo, existe toda uma aber-
tura. Então, estamos todos aguardando. Ninguém pode falar que se in-
teressa ou não por um modelo, ou qual vai ser a prevalência, porque 
realmente está em aberto a questão.

Quanto à gestão dos aeroportos para melhorá-la, independentemen-
te de aplicação de recursos financeiros, existe a experiência que está 
sendo equacionada no sentido de se fazer uma espécie de gabinete de 
crise em cada aeroporto. Então, vamos ver se isso efetivamente ajuda a 
tocar essas questões.

Na minha visão – eu fiquei aqui parado –, o nosso querido Jonas  
Donizette teve toda a sua capacidade colocada em jogo, junto com todos, 
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para conduzir esta bela audiência pública. Quanto maior o maior volu-
me de convidados ou de palestrantes – assim falamos de modo geral, e 
aqui não houve palestra, mas o diálogo, a troca de opiniões, perguntas e 
respostas e sugestões etc. – e quanto maior for o número de deputados 
membros que participam, mais dif ícil agradar a gregos e troianos e fazer 
a modelagem melhor possível.

Tenho certeza absoluta de que a experiência espetacular vivida na tar-
de de hoje vai servir inclusive para reunião com a presença da Infraero,  
da Anac e da Secretaria de Aviação Civil. Tudo o que foi recolhido aqui 
vai surtir efeito em termos de produtividade nessa futura audiência.

Muito obrigado a todos pela presença.
o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Muito obriga-

do, deputado Edson.
Deputado Delegado Waldir quer fazer uma consideração final?
o sr. dePuTado deLeGado WaLdir – Quero agradecer a 

presença a todas as companhias, aos deputados e aos servidores.
A Comissão de Fiscalização e Controle vai estar direcionada nos pró-

ximos momentos a fiscalizar todas as obras referentes à Copa do Mundo 
e às Olimpíadas. São obras muito importantes e principalmente vemos 
agora a nossa preocupação com a estruturação dos aeroportos. A mídia 
tem-nos trazido essa grande preocupação, que é de toda a sociedade. Fiz 
a pergunta direta sobre um blackout, um colapso. Então estamos muito 
preocupados, estamos vendo que a privatização está chegando atrasada. 
Há um modelo utilizado em outros países.

Viajaremos pelos aeroportos, fiscalizaremos as obras, trazendo a pre-
ocupação do cidadão brasileiro.

A Comissão de Fiscalização e Controle está à disposição. Se vocês 
sentirem eventuais problemas que afetem o grande marketing, que é a 
Copa do Mundo do Brasil e as Olimpíadas, que estejam à disposição 
para usar a nossa comissão, a nossa estrutura, para dar todo apoio ne-
cessário não só às empresas, mas principalmente à sociedade brasileira.

Muito obrigado. Boa noite a todos.
o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Obrigado, 

deputado Waldir.
Por último, agradeço a todos os deputados. Mais de 50 deputados 

passaram pela reunião. Muitos deles, eu diria que mais de duas dezenas, 
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permaneceram o tempo todo. E nós contamos com a presença do presi-
dente da Azul e de representantes das companhias.

Quero pautar três pontos no final. As questões levantadas pela 
deputada Mara Gabrilli são fáceis de resolver: site; acesso ao deficiente 
visual e ao deficiente auditivo – eu tenho também um problema no ou-
vido direito, pelo qual ouço muito pouco. Às vezes eu também não ouço 
as informações –; acompanhante. Essas foram questões pontuadas pela 
deputada e que podem ser resolvidas por vocês.

Outra questão. Eu vejo muito a situação dos aeroportos hoje como se 
fosse um problema da saúde. A saúde hoje tem muito problema de in-
vestimento, mas tem muito problema de receptividade. A pessoa chega 
a um posto de saúde e precisa ser orientada para saber como o exame 
será feito e a que horas. E eu acho que precisamos de mais orientação na 
área aeroportuária.

Foi dito que pessoas simples e humildes, que não são menos respei-
táveis, precisam às vezes de alguma orientação. Às vezes, eu mesmo me 
confundo com uma troca de lugar. É necessária uma orientação melhor 
para essas pessoas.

Comungo com a ideia de um deputado sobre a educação da maior 
parte dos funcionários das companhias, que é positiva. É claro que, 
quando se lida com gente, sempre há aqueles que destoam. Mas nessa 
questão, acho que a maior parte tem um grau de educação no trato com 
as pessoas, na lida.

Por último, eu pontuaria algo que talvez não seja uma questão tão 
fácil. Compreendo a lógica de mercado quanto aos assentos nomeados 
assento-conforto. Quando não existia diferenciação de preço, eles sem-
pre eram os assentos mais requisitados, pois as pessoas querem sentar 
ali. A palavra conforto talvez tenha sido... Talvez pelo espaço, eles eram 
os assentos mais procurados. A diferenciação econômica foi a fórmula 
usada. Como foi muito falado aqui, talvez seja o caso de pensar em outra 
coisa que possa dar essa diferenciação, sem que ela seja econômica.

A bem da verdade, foi dito que o valor é muito pequeno. Não sei o 
grau de diferenciação que faria para a companhia, levando-se em conta 
esse desgaste que se criou com essa relação. É diferente, como foi citado 
aqui, o caso da classe executiva, cujo valor é três vezes maior do que o da 
classe econômica. E aí realmente faz grande diferença.
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Muito obrigado a todos os senhores pela presença, pela paciência e 
pelo tempo. Foi um prazer compartilhar esta tarde com vocês.

Está encerrada a reunião.
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Audiência Pública para debater  
a situação atual e o planejamento  
dos aeroportos nacionais para a  
Copa 2014 e os procedimentos aplicados 
pela fiscalização junto às companhias 
aéreas e a política de concessões 
aeroportuárias para a iniciativa privada

ementa: Audiência pública conjunta da Comissão de Turismo e 
Desporto com a participação da Comissão de Viação e Transporte e da 
Comissão de Defesa do Consumidor, realizada em 1º de junho de 2011, 
para debater a situação atual e o planejamento dos aeroportos nacionais 
para a Copa 2014 e os procedimentos aplicados pela fiscalização junto 
às companhias aéreas e a política de concessões aeroportuárias para a 
iniciativa privada.

Convidados: Wagner Bittencourt de Oliveira – ministro da Secre-
taria de Aviação Civil; Carlos Eduardo Pellegrino – diretor-presidente 
interino da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac); Antônio Gustavo  
Matos do Vale – presidente da Infraero; Ramon Borges Cardoso – te-
nente-brigadeiro-do-ar e diretor-geral do Departamento do Espaço Aé-
reo (Decea); Jaime Parreira – participante. 

o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Invocando as 
bênçãos e a proteção de Deus, declaro aberta a presente reunião de 
audiência pública para “debater a situação atual e o planejamento dos 
aeroportos nacionais para a Copa 2014 e os procedimentos aplicados 
pela fiscalização junto às companhias aéreas e a política de concessões 
aeroportuárias para a iniciativa privada”.
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Na qualidade de presidente da Comissão de Turismo e Desporto, de-
claro aberta a audiência pública, com a participação da Comissão de 
Viação e Transporte e da Comissão de Defesa do Consumidor.

Ao meu lado já estão à mesa os deputados Edson Ezequiel, presidente 
da Comissão de Viação e Transporte, e Roberto Santiago, presidente da 
Comissão de Defesa do Consumidor.

Agradeço a todos os presentes o comparecimento e aos deputados 
membros das três comissões que já estão presentes.

Convido, para compor a Mesa, os Srs. Wagner Bittencourt de Olivei-
ra, ministro da Secretaria de Aviação Civil (SAC); Carlos Eduardo Pelle-
grino, diretor-presidente Interino da Agência Nacional de Aviação Civil 
(Anac); Antônio Gustavo Matos do Vale, presidente da Empresa Brasileira 
de Infraestrutura Aeroportuária; tenente-brigadeiro do ar Ramon Borges  
Cardoso, diretor-geral do Departamento do Espaço Aéreo (Decea).

Deputado Roberto Santiago, presidente da Comissão de Defesa do 
Consumidor, tem V.Exa. a palavra.

o sr. dePuTado roberTo saNTiaGo – Boa tarde a todos. 
Saúdo os deputados Jonas Donizette e Edson Ezequiel, o ministro Wagner 
Bittencourt, na pessoa do qual faço uma saudação a todos da Mesa.

Quero destacar a importância desta nossa audiência pública.
Na semana retrasada, tivemos uma audiência pública com os re-

presentantes das companhias aéreas, e, em vários momentos, esses 
representantes, até provocados pelos parlamentares presentes à nossa 
audiência pública, imputaram toda a responsabilidade dos problemas 
aeroportuários tanto à Infraero como à Anac e, agora, consequentemen-
te, também, à Secretaria de Aviação Civil (SAC), ao ministro Wagner 
Bittencourt.

É importante, e tenho certeza de que as Sras. e os Srs. Parlamentares 
das três comissões vão indagar sobre isso, em função daquela audiência 
pública, que possamos definitivamente – ou quase isso – buscar uma 
solução para os problemas aeroportuários que temos hoje.

Destaco também que o nosso debate, particularmente o da Comissão 
de Defesa do Consumidor, não está focado apenas no problema Copa 
do Mundo. A Comissão quer discutir os problemas que acontecem hoje 
com os brasileiros que estão passando por seriíssimas dificuldades nos 
aeroportos do país.
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É essa, Sr. Presidente, a minha primeira intervenção. Depois, no de-
correr dos debates, farei outras. 

Muito obrigado.
o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Obrigado, 

deputado Roberto Santiago. 
Com a palavra o deputado Edson Ezequiel, presidente da Comissão 

de Viação e Transporte.
o sr. dePuTado edsoN eZeQuieL – Deputado Jonas Donizette, 

nosso colega, presidente desta Mesa de audiência pública; colega deputado 
Roberto Santiago, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor.

Naturalmente, na qualidade de presidente da Comissão de Viação 
e Transporte, eu gostaria de, em nome dos meus pares, agradecer pela 
cortesia, pela fineza do comparecimento para prestar esclarecimentos, 
ouvir eventualmente as ponderações, sugestões, críticas ou dúvidas que 
os nossos colegas parlamentares tiverem, ao Dr. Wagner Bittencourt, mi-
nistro da Secretaria de Aviação Civil; ao Dr. Carlos Eduardo Pellegrino, 
diretor-presidente Interino da Anac; ao Sr. Antônio Gustavo Matos do 
Vale, presidente da Infraero, e ao tenente-brigadeiro do ar Ramon Borges 
Cardoso, diretor-geral do Departamento do Espaço Aéreo (Decea).

Após agradecer aos nossos convidados, acrescento que o nosso co-
lega Roberto Santiago, até em função da sua comissão, realçou, com o 
foco de que não se tratava só da Copa do Mundo, que a sua preocupação 
era também com o direito de ir e vir das pessoas, com o conforto, com 
tarifas adequadas, sem arbitrariedades, enfim, todas essas questões que 
afligem o consumidor.

No nosso caso, da Comissão de Viação e Transporte, estamos preo-
cupados com isso também, porque afinal de contas é um direito huma-
no, de qualquer cidadão, mas temos uma preocupação adicional e mais 
específica com a questão de infraestrutura de um modo geral.

Quanto a isso, eu também gostaria de esclarecer que a Copa do Mundo 
e as Olimpíadas, para nós, são eventos que talvez possam ser alavanca-
dores de programas que precisariam se colocados em ação. A Copa do 
Mundo e as Olimpíadas estabelecem um deadline, um ponto final, e, com 
isso, propiciam a alavancagem e maior rapidez nas ações de infraestrutura.

Entretanto, temos uma preocupação, como disse o deputado Roberto 
Santiago, na área da defesa do consumidor, no âmbito do Brasil, que é 
o custo-Brasil, o gargalo da infraestrutura. A nossa comissão é bastante 
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ampla, então, haveria a parte de rodovias, ferrovias, portos e de aeropor-
tos. Temos muita preocupação com essa parte de aeroportos, porque esse 
custo adicional, vamos dizer assim, da má qualidade dos transportes de 
um modo geral aflige, por um lado, o cidadão, como é o caso da defesa do 
consumidor, e, por outro lado, as empresas, porque se acrescenta ao custo 
e, com isso, reduz a nossa competitividade.

Não vou me alongar, porque o importante aqui é ouvir os nossos con-
vidados. Vou retornar a palavra ao nosso presidente da nossa audiência 
pública, o deputado Jonas Donizette, para que possamos ouvir os nossos 
palestrantes e então formular os questionamentos que forem julgados 
adequados.

o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Muito obriga-
do, deputado Ezequiel. Registro que tanto a fala do deputado Roberto 
Santiago quanto a do deputado Edson Ezequiel estão contempladas nos 
requerimentos que aprovamos. Então, os nossos convidados deverão 
abordar esses assuntos que foram citados aqui. Acredito que também 
é fruto de um dos requerimentos algo que é de extrema importância 
neste momento – essa modelagem divulgada ontem numa reunião com 
a presidenta no que se refere à concessão dos três primeiros aeroportos: 
Cumbica, Viracopos, em Campinas, e também o aeroporto de Brasília, 
para que possamos fazer um detalhamento e ter um pouco mais de in-
formações sobre a forma como se dará esse procedimento.

Vamos começar pelo ministro Wagner Bittencourt, que dispõe de 10 
minutos para nos falar, para fazer sua apresentação inicial nesta nossa 
audiência pública. 

Ministro Wagner Bittencourt de Oliveira, estou muito grato a V.Exa. 
por sua presença. 

o sr. miNisTro WaGNer biTTeNCourT de oLiVeira – 
Em primeiro lugar, boa tarde. 

Agradeço à Câmara o gentil convite para discutirmos as questões 
fundamentais do setor. Esse é um setor que necessita ser modernizado 
e aperfeiçoado em função das demandas. Então, agradeço ao presidente 
Jonas Donizette, da Comissão de Turismo e Desporto. 

Antes de iniciar minha exposição, eu gostaria de dizer que a nossa 
preocupação em relação ao setor é exatamente essa que foi frisada an-
teriormente pelos três participantes da Mesa. Na verdade, a nossa obri-
gação é olhar o dia a dia. Nós devemos estar preparados, preocupados 
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em atender à demanda do dia. Se nós estivermos preparados para isso 
e planejados para o futuro, certamente teremos menos sobressaltos no 
sentido de evitar problemas nos aeroportos. 

Aeroportos são obras de infraestrutura, portanto obras com uma vi-
são de longo prazo, e esse setor necessita de uma visão integrada e de 
longo prazo. Então, não tenham dúvidas de que a nossa preocupação 
é exatamente essa. Acho muito oportuno e muito bom que todos nós 
tenhamos a mesma visão.

(Segue-se exibição de imagens.)
Eu gostaria de falar um pouco sobre a questão da SAC, da Secretaria. 

Já estou quase completando dois meses – o tempo passa muito rápido –, e 
observamos que existe um potencial muito grande quanto à melhoria na 
operacionalização dos aeroportos, uma vez que um aeroporto não é uma 
entidade, uma instituição que por si só consegue resolver o problema. 

Na verdade, dentro dos aeroportos há uma série de instituições, que 
são: Anac, Infraero, Decea, várias companhias aéreas, Polícia Federal, 
Receita Federal e Anvisa. Então, esse é um ambiente que, para funcio-
nar de forma equilibrada, para atender adequadamente ao consumidor, 
precisa ter uma gestão, uma governança adequada. Esse tipo de setor é 
um processo, e, como em todo processo, há a necessidade de um ajuste 
na atuação de todos os participantes. Sem isso, realmente jamais con-
seguiremos tirar dos nossos aeroportos o tipo de atendimento que ele é 
capaz de oferecer.

O fato de o governo ter criado a Secretaria de Aviação Civil foi im-
portante porque a instituição de um locus dedicado a esse assunto per-
mite que se tenha mais facilidade de discutir as questões com o tempo 
e com o esforço necessários para que elas se desenvolvam. E isso está se 
mostrando na prática, no dia a dia, uma verdade bastante positiva do 
ponto de vista de andamento das questões. 

Então, a instituição foi criada com o objetivo de definir políticas pú-
blicas, de planejar o setor, porque é fundamental termos uma visão de 
longo prazo. Ela é uma coordenação e uma articulação governamental, 
mas que conta também com alguns outros setores da iniciativa privada 
fundamentais para a viabilidade do projeto. Obviamente, tem também 
o objetivo de articular com o Congresso, com estados e municípios, 
porque cada aeroporto está localizado em um estado e particularmente 
em um município. Para um aeroporto funcionar direito, além de todas 
aquelas instituições a que me referi antes, é necessário e fundamental 
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que o município e o estado também atendam adequadamente ao en-
torno do aeroporto. Nós sabemos que os aeroportos, por exemplo, para 
funcionarem adequadamente, têm de estar protegidos de alguns riscos. 
Por exemplo, o risco aviário. Existem aeroportos no país que, em função 
de alguns tipos de interferência, como lixões e coisas do tipo, às vezes, 
são dif íceis de serem operacionalizados na sua capacidade. 

Então, é uma coisa para se refletir: o aeroporto precisa necessaria-
mente de ter uma atuação integrada de todos esses responsáveis pelo 
seu bom funcionamento, de um plano de outorga, de execução de con-
vênios, sobre o que vamos falar um pouco mais à frente, inclusive acerca 
das concessões.

Ficaram dentro da estrutura da Secretaria duas instituições: Infraero 
e Anac. Isso facilita essa negociação e essa governança. No Ministério da 
Defesa, que é o nosso parceiro nessa gestão do setor, que tem suas fun-
ções particulares, nós temos como parceiro, de primeira hora e sempre, 
o Decea. Nessa ação de gestão e governança, o Decea tem participado 
integradamente conosco das discussões dos principais problemas.

Estamos observando – pelo menos para mim que sou novo no setor 
e acho que também para os outros que já estão há algum tempo nesse 
setor – como é bom, como é importante termos esse diálogo, esse tra-
balho no tipo de vista, assim, de uma governança mais estruturada, um 
trabalho em equipe. Certamente, conseguimos entender os problemas, 
inclusive de um e de outro, para trabalhar no sentido de resolvê-los da 
melhor forma possível e com maior velocidade.

Essa estrutura é aquela que permite, de certa forma, que tenhamos 
dedicação.

A Secretaria de Aviação Civil tem três secretarias: uma de política 
regulatória, uma de aeroportos e uma de navegação civil – seguindo as 
lógicas do setor. Ou seja: de infraestrutura, de regulação e uma margem 
na questão da navegação.

Não vou deter-me muito na atuação das secretarias, porque acho que 
são atuações de coordenação, de proposição de políticas, de elaboração 
do plano de outorgas, proposição de transferência de convênio para es-
tados, proposição de diretrizes para a representação internacional. São 
todas ações muito previsíveis, do ponto de vista de uma secretaria.

Eu gostaria de passar a falar mais algumas coisas do ponto de vista do 
que já foi feito até agora em termos de ações iniciais.
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Quando começamos a observar os problemas que nos afligiam, tanto 
no curto prazo quanto no médio e longo prazos, notamos o seguinte: 
que os nossos problemas que há em curto prazo são aqueles que advêm, 
de certa forma, de duas coisas. O primeiro é a nossa capacidade de ges-
tão, como já introduzi aqui sobre o processo como um todo. Podemos 
ter, realmente, ganhos enormes. Tivemos conversas iniciais com todos 
os participantes, como disse – uma governança, no âmbito do governo, 
para discutir em que processo poderíamos intervir para melhorar essa 
questão da gestão dos aeroportos. Fizemos isso com todas as compa-
nhias aéreas; conversamos com o ministro da Justiça e com a Polícia 
Federal, refletindo sobre a importância que eles têm no aeroporto; con-
versamos com o ministro da Fazenda e com a Receita Federal sobre a 
mesma coisa.

Como bem foi dito aqui, às vezes, observamos os problemas com 
os passageiros. Como são muitos, podem causar problemas, se houver 
alguma crise. Então, isso é visível.

Há outra parte, tão importante quanto esta, que é a questão dos ne-
gócios, da carga geral. Deste ponto de vista, é importante que tenhamos 
uma preocupação também de otimizar isso. Como foi dito, é um custo 
que temos sempre de perseguir. Como a aviação é logística, temos que 
atuar bem em todos os modais e devemos ter uma interligação desses 
modais, com um trabalho complementar.

Sei que existem outras discussões aqui, como, por exemplo, sobre trem 
de alta velocidade. Essa é uma maneira de começarmos a abordar o setor 
de forma sistêmica. Como acontece em outros países, temos recebido vi-
sitas de integrantes de empresas estrangeiras que querem investir aqui 
nesse setor e que têm uma preocupação com essa integração dos modais.

Essa visão, juntamente com a visão das companhias aéreas e com 
especialistas internacionais com quem temos conversado, no sentido de 
trazer para os nossos aeroportos as melhores práticas internacionais, 
exige uma reflexão sobre algumas ações de gestão de melhores práticas, 
em um prazo não muito longo, para conseguirmos tirar, talvez, até 30% 
de aumento de capacidade dos nossos ativos hoje existentes. Esse é um 
valor atrás do qual precisamos correr. O melhor investimento que há é 
conseguirmos dar um retorno do que já investimos.

Essa é uma ação que estamos tomando de forma bastante firme, com 
esse processo de gestão. Proximamente, vamos começar a inaugurar 
em alguns aeroportos – começando por Guarulhos e Brasília, que têm 
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alguma situação, assim, mais imediata, e temos de tomar providências 
– centros de governança. Esses centros serão locais, nos aeroportos, 
contarão com a presença de todos os responsáveis por alguma decisão 
ou ação dentro do aeroporto. Estamos falando da Infraero, da Anac, do 
Decea, da Polícia Federal, da Receita Federal, enfim, das companhias 
aéreas. Após algum tempo observando como o impacto da atuação de 
uma instituição reflete na outra, vemos a quantidade de ganhos disso. 

Essas salas deverão começar a ser inauguradas proximamente. Isso 
nos facilitará ter os ganhos de gestão que estamos pretendendo. É uma 
forma de fazer as instituições perceberem que trabalhar em conjunto, 
trabalhar em equipe, pode trazer muito sucesso, e o sucesso dos aero-
portos não é o sucesso só de alguém. Para haver sucesso ou não no nosso 
setor; não adianta empurrar a culpa de um para o outro. Na verdade, o 
que existe é um processo, existem vários responsáveis, e a responsabili-
dade de bem atender o passageiro é de todos.

Ou fazemos um trabalho conjunto – e esse trabalho conjunto é mais 
expandido, como eu disse, necessariamente com estados, municípios e o 
próprio Congresso –, ou vamos perder a oportunidade de ter um setor 
aeroviário como um dos primeiros do mundo. A nossa obrigação, a nossa 
meta é ter um dos melhores setores aeroviários do mundo, se não o me-
lhor do mundo. Não existem motivos para não tê-lo, para não nos esfor-
çarmos para isso. Não existe nenhum impedimento, nada que nos impos-
sibilite chegar lá. Basta trabalharmos em conjunto e termos boa vontade.

Temos outras ações de curtíssimo prazo que estamos trabalhando, 
alguns investimentos de curtíssimo prazo em alguns aeroportos, como 
os de Guarulhos, Brasília, obviamente os aeroportos da Copa, mas não 
somente esses. Estamos tratando de agilizar esse tipo de trabalho. Te-
mos conversado com o Tribunal de Contas sobre isso, temos conversa-
do com a Procuradoria-Geral da República. Nosso objetivo é fazer uma 
administração transparente, uma administração forte e com objetivos. 
Mas o nosso sucesso vai depender também dessas instituições, do en-
tendimento disso. O nosso objetivo é trabalhar em conjunto, dando sa-
tisfação, dando informações. 

Agora, precisamos ter uma contrapartida de todos no sentido de não 
tirarmos a eficácia, porque tudo que é decidido por mais de um sempre 
gera um delay nas tomadas de decisões. Precisamos trabalhar em con-
junto para isso acontecer. 
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Então, essas ações de governança e de curto prazo de gestão, acredi-
tamos, vão dar um retorno grande e rápido.

Temos também a reestruturação da Infraero, que é uma agenda im-
portante. Em outros setores da economia temos empresas estatais que 
podem ajudar o governo a desenvolver uma política e ser parceiro do 
setor privado. Vimos o quanto isso, nos últimos anos, tem sido impor-
tante. Podemos olhar o caso da Petrobras, o caso da Eletrobras, o caso 
do Banco do Brasil, que têm parcerias no setor privado. E todas essas 
parcerias têm permitido o quê? Têm permitido uma melhora de gestão, 
têm permitido mais investimentos, têm permitido uma série de atribu-
tos positivos não só daqueles empreendimentos, mas que podem ser 
transbordados para as próprias empresas estatais que participam deles. 

Essa é uma coisa importante desse ponto de vista da reestruturação. 
O nosso trabalho é para que a Infraero venha a ser uma grande empresa, 
que seja um player de mercado e seja uma das melhores operadoras de 
aeroportos do mundo.

A pergunta que nos foi feita diz respeito à questão da outorga dos 
aeroportos. Em função da demanda, nos últimos sete anos, temos tido, 
graças a Deus, um crescimento de mais de 10% ao ano do setor. É uma 
coisa assustadora; nós estamos em um crescimento chinês nesse setor, 
de dois dígitos, há bastante tempo, e esse crescimento leva a um desafio 
para o qual nós precisamos encontrar soluções. Obviamente soluções 
de curto prazo, como eu disse, a fim de melhorar a nossa gestão para au-
mentar a produtividade dos aeroportos ativos existentes, mas nós pre-
cisamos também ter condição de aumentar os nossos investimentos e a 
gestão desses investimentos.

Por isso é que o governo decidiu que, no primeiro momento, agora, 
nós vamos fazer a concessão de três aeroportos – Guarulhos, Viracopos 
e Brasília –, que obviamente são aeroportos centrais, estão no coração 
do país e estão em uma situação de precisar receber investimentos mais 
rápidos, de maior celeridade na sua maturação, de modo a levar à me-
lhoria de gestão, como estou dizendo. Então, a ideia é que sejamos uma 
modelagem. 

Já que vamos fazer isso, por que não fazermos de forma, nessa mode-
lagem, que ela ainda vá se desenrolar até o final desse segundo semestre?

A ideia é que possamos fazer essa concessão em dezembro, no fi-
nal do ano. Para isso, precisamos de uma avaliação, e o BNDES vai nos 
ajudar nessa avaliação. Vamos estruturar essa modelagem – e o banco 



120 Turismo em Debate II

tem uma experiência muito grande nisso. Vamos trabalhar juntos em 
uma parceria, para definir qual é o melhor modelo desses terminais que 
vamos concessionar.

Acredito que teremos uma coisa bastante equilibrada. Muitos de-
talhes terão de ser discutidos ao longo do caminho, mas nada que já 
não tenhamos feito em outros setores. Claro que esse setor tem as suas 
peculiaridades e especificidades, que serão tratadas e adequadamente 
colocadas. Mas nós, de princípio, achamos que será fundamental seguir 
um modelo que é de sucesso, um modelo vitorioso em outras institui-
ções. Como citei antes, no setor de energia temos a Petrobras; no de 
eletricidade, a Eletrobrás; e temos o Banco do Brasil, um exemplo em 
vários setores. Portanto, esse é um modelo vitorioso.

Se nós queremos fortalecer a Infraero para ser um player do merca-
do, é importante que isso aconteça, porque alavanca uma série de atri-
butos. Não só se estrutura melhor e se garante uma certa estratégia nos 
investimentos a serem realizados, como também permite, do outro lado, 
que a própria companhia que vai ser sócia, a Infraero, consiga absorver 
uma série de melhores práticas e procedimentos no setor privado. Isso 
permitirá que ela, nos seus investimentos particulares, leve esse ganho 
que terá com as novas práticas que irá presenciar no dia a dia da gestão 
numa companhia dessas.

Esses aeroportos, acredito, serão fundamentais como um novo mar-
co não só do ponto de vista de melhora dos investimentos, do atendi-
mento ao usuário final, mas também do fortalecimento e atuação na 
linha de melhorar e ajudar a reestruturação da Infraero.

Há ganhos enormes nesse processo. É um processo que, em outros 
casos, já se mostrou muito eficaz e eficiente não só na realização do in-
vestimento, mas também nos ganhos diretos para o setor público.

Há o fundo no setor, o FNAC. Temos de discutir uma política para o 
setor, para os grandes aeroportos. Temos também de pensar em uma polí-
tica regional, em que consigamos levar o desenvolvimento para o interior, 
uma política equilibrada, com recursos adequados e que possa fazer com 
que a aeronavegação no país leve o desenvolvimento para todos.

São muitos os aeroportos que ainda remanescerão sob o controle 
só da Infraero, mas precisamos fazer esses investimentos. E aí o fundo, 
FNAC, que foi aprovado, é importante no sentido de poder, com esses 
recursos, equilibrar os investimentos necessários que, em determinada 
medida, não são viáveis do ponto de vista privado.
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Vamos estruturar a Infraero também para que ela seja competente 
e eficaz na gestão e na administração dos projetos que estão sob sua 
responsabilidade.

Essas são, resumidamente, as principais ações que já fizemos até ago-
ra, as atribuições da secretaria e a forma como pretendemos trabalhar, 
em parceria com todos, no sentido de dar um atendimento melhor ao 
usuário, pois esta é a nossa obrigação final.

Obrigado.
o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Eu é que agra-

deço, Sr. Ministro. Certamente V.Exa. será demandado, no decorrer da 
audiência, com as perguntas que poderão complementar as informações 
que nos trouxe.

Passo a palavra ao Sr. Carlos Eduardo Pellegrino, que também dispõe 
do tempo de 10 minutos para fazer a sua apresentação inicial.

o sr. CarLos eduardo PeLLeGriNo – Exmo. Sr. Deputado 
Jonas Donizette; Exmo. Sr. Deputado Edson Ezequiel; Exmo. Sr. Ministro 
de Estado Wagner Bittencourt; tenente-brigadeiro Ramon Cardoso; cole-
ga Antonio Gustavo do Vale; Sras. e Srs. Deputados, senhoras e senhores.

É um prazer e uma honra para a Anac estar aqui hoje apresentando 
um pouco do que é a agência.

(Segue-se exibição de imagens.)
o sr. CarLos eduardo PeLLeGriNo – A nossa apresentação 

hoje vai passar rapidamente por uma visão geral da Anac, principais ati-
vidades, as nossas fiscalizações, desempenho em auditorias internacio-
nais, segurança operacional, a parte de autuações e sanções da agência, 
dados do setor, Selo Dimensional, proteção ao passageiro e, finalmente, 
um pouquinho sobre concessões. E aí cito o Aeroporto Internacional de 
São Gonçalo do Amarante, que já está com o leilão marcado para o dia 
19 de julho.

Visão geral nossa da agência. É uma autoridade de Aviação Civil, ex-
ceto porque não recebe o controle do espaço aéreo – está aqui o Briga-
deiro Ramon, que vai falar sobre esse assunto. É uma autarquia especial, 
criada pela Lei nº 11.182, que entrou em vigor em 2006.

A partir daí, eu gostaria de citar algumas atribuições nossas.
Regulação técnica, principalmente nas áreas de segurança operacio-

nal e proteção contra atos de (ininteligível) na aviação, que, em inglês, é 
safety e security.
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A parte de regulação econômica é onde podemos atuar com os agen-
tes, empresas e aeroportos.

Representação internacional e, finalmente, a proteção ao passageiro.
Dentro dessas atribuições, quais são as nossas principais atividades? 

Nós certificamos e mantemos essa certificação. O nome é vigilância 
operacional de pessoal da aviação civil – pilotos, como eu, mecânicos 
e comissários; certificação das empresas aéreas; aeroclubes, escolas e 
centros de treinamentos; produtos aeronáuticos, ou seja, a empresa Em-
braer é certificada e mantida pela Anac; empresas de fabricação de pro-
dutos para a própria Embraer; empresas de manutenção de produtos 
aeronáuticos; aeroportos.

O registro de todas as mais de 12 mil aeronaves que voam no nosso 
Brasil é realizado pela agência, assim como a fiscalização de todo esse 
complexo e a facilitação da aviação civil – só para os senhores entende-
rem, toda a parte de Anvisa, Receita e Polícia Federal que é coordenada 
pela agência.

Dentro da área econômica, nós trabalhamos com autorização para os 
serviços aéreos públicos, pesquisas econômicas, relação com os nossos 
consumidores – a agência, em uma resolução do ano passado, a Resolu-
ção nº 141, trabalha efetivamente na proteção do consumidor.

Treinamento e capacitação não só dos nossos servidores, mas tam-
bém do pessoal da aviação civil; representação internacional. Trabalha-
mos junto com o Ministério das Relações Exteriores em acordos, tra-
tados, convenções e atos relacionados à aviação civil – nesse ano, já foi 
assinado um acordo com a nossa presidente e o presidente Obama aqui 
no Brasil. Coordenação de atividade junto da Organização de Aviação 
Civil Internacional e do Comando da Aeronáutica e o Ministério das 
Relações Exteriores. Atendimento das recomendações decorrentes de 
investigação de acidente. 

Como estamos conhecendo cada vez mais o acidente do Air France 
447, novas recomendações vão acontecer, e a agência, dentro do Brasil, é 
que implementa as recomendações de um órgão de investigação.

Controle do risco da aviação civil – onde podemos verificar e manter 
a segurança operacional em altos níveis.

Qual o resultado da nossa agência? Quais são os nossos números? 
Inspeções e auditorias, mais de 670; auditorias de empresas de táxi-
aéreo, mais de 700; inspeções aeroportuárias, 75; fiscalizações em 
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aeroclubes; vistorias em aeronaves. Vão até chegar a provas com um 
sistema on-line, em que o nosso tripulante consegue ir dentro de uma 
de nossas unidades. Tivemos, no ano passado, mais de 32 mil provas 
on-line realizadas pela agência. Ou seja, cada vez mais está se profis-
sionalizando o setor.

Dentro da visão de fiscalização, só para comparação, há uma ação 
na LDO, Ação nº 2.912, é bom que os senhores conheçam, que dá todo 
o arcabouço de orçamento para a Anac realizar a evolução das nossas 
fiscalizações.

Começamos dentro de uma expectativa de 6.500 e realizamos cerca 
de 11 mil. A partir de 2008, iniciamos um forte trabalho, recebemos 
novos servidores na agência e, com isso, já em 2009, 18 mil fiscalizações 
foram realizadas. No ano passado, já ultrapassamos a barreira de 21 mil 
fiscalizações dentro da agência.

Desempenho. Como a agência é vista pelos órgãos internacionais, 
visto que recebemos muitas auditorias? Com relação à auditoria da 
OAS, em maio de 2009, tiramos nota 8,7. O que isso significa? O nono 
lugar no ranking mundial e o quinto lugar dentre os países do G-20, os 
países mais desenvolvidos.

Nessa média, estamos falando que a Anac corresponde a 84% dos 70% 
dos procedimentos auditados. Fomos auditados e aprovados pela FAA, 
que faz uma auditoria nos países para que possam voar ou não para os 
Estados Unidos. Mantivemos o nosso nível de 100% de aprovação.

Com relação à OAS, chegamos, no ano passado, na parte de proteção 
contra atos de interferência ilícitos, a 85%. Essa é uma nota altíssima 
com relação aos demais países.

Qual seria, então, o nosso desempenho com relação à segurança ope-
racional? Como estamos em relação a acidentes? O gráfico [projetado] 
mostra acima justamente como estamos e aonde queremos chegar. Che-
gamos ao ponto de 1,3%, uma média incomparável. Para os senhores 
terem uma média do ponto de vista móvel do mundo e onde estamos 
chegando hoje: já chegamos a 0,6%, fechando, no mês de maio, e com a 
meta de chegar, para terminar este ano, dentro das ações que estamos 
trabalhando na Anac, a 0,61%.

Com isso, estamos trabalhando junto com o Departamento de Con-
trole do Espaço Aéreo para chegar a níveis de voos com irregularidades 
os mais baixos possíveis. Houve um trabalho muito forte da nossa área 
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de pesquisa. Verificamos que cada vez que há um voo irregular, ele pode 
gerar acidentes. Coordenamos com o Departamento de Controle do Es-
paço Aéreo, e hoje cada voo que está para sair do Brasil, se irregular, não 
é autorizado.

Dentro da parte de fiscalização, lógico, colocamos as nossas sanções. 
E nesse gráfico pode-se ver claramente o crescimento da arrecadação e 
os números já deste ano. Fechamos o ano passado com 17 milhões de 
arrecadação com relação a sanções financeiras. Neste ano, valores de 27 
de maio, chegamos a 12 milhões já arrecadados; ou seja, a agência está 
efetivamente não só fiscalizando, como arrecadando sanções com rela-
ção a isso, sanções financeiras.

Com relação ao desempenho de atrasos e cancelamentos, à regulari-
dade das empresas, vamos ver pontualidade. Com relação a 2007, che-
gamos a um pico de 28% de regularidade, ou seja, problemas de atrasos, 
e hoje já conseguimos uma média, que é essa média mundial. Estamos 
falando em torno de 10% de atrasos com 30 minutos.

Com relação a serviço de transporte internacional, o quanto mais 
as nossas cidades estão sendo servidas, temos um quadro comparati-
vo 2007/2010, no qual demostramos claramente a melhoria de muitas 
cidades. Aqui colocamos claramente que muitas cidades começaram a 
ser servidas e, com isso, passando de um local para outro, na coluna de 
2010, entre parênteses: um voo que sai de uma cidade e passo em outra. 
Com isso, posso comparar claramente: há um grande crescimento. Es-
tamos falando de 17% de crescimento de voos internacionais servindo 
a nossa cidade.

Com relação ao nosso mercado, muito se falava que só tínhamos duas 
empresas. Hoje, já temos várias empresas dentro do mercado. Quanto à 
evolução das empresas pequenas, as novas entrantes já estão chegando 
a 20% do mercado; ou seja, uma competitividade que podemos ver cla-
ramente com a redução das tarifas. As nossas tarifas chegam a ficar 44% 
mais baratas, comparadas aos valores de 2004, quando tivemos o pico.

Bom, mas é só disso que a agência trata? Não, também pensamos no 
conforto. E para isso precisamos dar informação ao passageiro. No ano 
passado, foi criado o selo e a etiqueta da Anac. Essa etiqueta visa o quê? 
Informação, prover uma informação para o consumidor na hora de ele 
comprar a sua passagem.

Então, ele está em fase final de implantação, e as empresas já nos re-
apresentaram todos os relatórios. Elas estão no último prazo de 180 dias 
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para o colocarem no sistema de passagem, assim como afixado nas suas 
aeronaves. Esse é um sistema muito parecido com um que o consumidor 
conhece e com o qual está acostumado: o Procel, o selo do Inmetro.

Com relação à proteção do passageiro, esse é um trabalho diuturno 
da Agência, do qual participamos juntamente com o Ministério da Jus-
tiça e o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor. Emitimos 
a Resolução nº 141 e temos um guia que está disponível em todos os ae-
roportos, na página da Anac. E estamos cada vez mais empenhados em 
que o nosso passageiro tenha conhecimento dos seus direitos, para que 
ele possa exigir todas essas situações que já estão discriminadas.

Terminando, quero deixar claro para V.Exas. que este é o último pro-
jeto no qual estamos trabalhamos com sucesso. Já publicamos o Edital 
da Concessão de São Gonçalo do Amarante para o dia 19. E a seleção 
da empresa vencedora será, se nada impedir, na Bovespa. E mais alguns 
dados: logicamente, a primeira concessão no aeroporto; investimentos 
estimados em cerca de 650 milhões de reais; valor mínimo da outorga, 
para início de lance, 51,7 milhões. E aí vêm todas as informações. Espe-
ramos que no dia 19 tenhamos sucesso nessa estimativa.

Portanto, deixo V.Exas. com o logo da Anac de todas as atividades 
que executamos.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Eu é que agra-

deço, Sr. Pellegrino, presidente Interino da Anac.
Informo aos Srs. Deputados que, logo na sequência das apresenta-

ções, iremos para a lista dos autores dos requerimentos e depois para 
a lista dos deputados inscritos. Esta presidência determinou que só o 
próprio deputado poderá fazer a sua inscrição. E caso ele não esteja 
aqui no momento da chamada, irá para o final da lista, para que possa-
mos ter um ordenamento de chamada de fala e valorizar a presença dos 
deputados que estiverem presentes na comissão.

Com a palavra o Sr. Antônio Gustavo Matos do Vale, também pelo 
tempo de 10 minutos.

o sr. aNTÔNio GusTaVo maTos do VaLe – Boa tarde a to-
dos. Inicialmente, cumprimento o deputado Jonas Donizette; o deputado 
Edson Ezequiel, da Comissão de Viação e Transporte; o deputado 
Roberto Santiago, da Defesa do Consumidor; e, igualmente, o deputado 
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Sérgio Brito, que, infelizmente, não pôde estar presente porque está co-
ordenando outro importante evento nesta Casa.

Agradeço a compreensão das comissões por terem concedido um 
prazo um pouco maior para que aqui comparecêssemos, dada a minha 
recente posse na Infraero e a do ministro Wagner na Secretaria de Avia-
ção Civil.

O aumento do fluxo de passageiros aéreos que tivemos nos últimos 
anos no Brasil cresceu cerca de 12,5% ao ano de 2007 a 2010 e está 
com a previsão de cerca de 10,5% ao ano nos próximos quatro anos. 
Isso é um crescimento infinitamente superior ao PIB brasileiro, o que 
demonstra realmente um aumento de renda da população brasileira e 
o acesso cada vez maior das classes menos favorecidas ao transporte 
aéreo. Sem dúvida, essa é a nossa grande dificuldade e ao mesmo tem-
po, o nosso grande desafio.

Tenho uma longa apresentação a fazer, muito longa. Esta apresen-
tação foi feita ao governo federal no dia de ontem. O ministro Wagner 
apresentou um resumo dela à presidenta Dilma e aos governadores on-
tem à tarde, e é a primeira vez que ela é apresentada de forma detalhada, 
como está sendo feito aqui, na Câmara dos Deputados.

Ao término desta reunião, ela será colocada no site da Infraero, para 
que o povo possa conferir cada um dos prazos que estão aqui colocados. 
Evidentemente que não vou mostrar cada um dos detalhes, dado o tem-
po que temos – V.Exa. só me deu 10 minutos –, mas ela estará exposta 
para todas as pessoas, inclusive para que os Srs. Deputados possam ver. 
E vou pedir para distribuir à Mesa cópia integral deste trabalho.

Além disso, gostaria de dizer que os diretores da Infraero – o Jaime, 
diretor de engenharia, o Geraldo, diretor comercial e de logística de 
carga, o Mauro, diretor financeiro, o Jordão, diretor de aeroportos, e o  
Jonas, superintendente de projetos – estão aqui. Caso alguém tenha algu-
ma questão específica sobre algum dos 53 outros aeroportos da rede, já 
que vamos tratar dos 13 aeroportos da Copa, por favor, estejam à vontade 
para fazer perguntas, mesmo sobre os aeroportos que não compõem os 
13 da Copa. Se eu não tiver condições de responder a elas, um dos direto-
res, com certeza, o fará.

(Segue-se exibição de imagens.)
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Vamos ao mapa de Guarulhos. Esta parte corresponde ao aeroporto 
de Guarulhos e a todas as intervenções que vamos fazer ao longo desse 
tempo, cada uma delas visando atender aos passageiros até 2014.

Para se ter uma ideia, aquele em vermelho corresponde ao terminal 
3, que será construído, sobre o qual todos já ouviram falar na imprensa. 
No momento em que se clica no item 7, aparece todo o detalhamento 
daquilo que vamos fazer. Então, em relação ao terminal 3, está especifi-
cado quantos metros quadrados possui, quantos milhões de passageiros 
ele vai atender, como está o projeto, a licença ambiental, como está o 
projeto básico, o início da obra e o término de cada uma das obras, com 
os meses específicos em cada uma daquelas fases. 

Ali tem a parte de passageiros e a parte de infraestrutura de pista e de 
pátio, que será, digamos, o mais importante neste processo.

Os investimentos totais para Guarulhos vão ser de 1,3 bilhão de reais. 
Pela nossa expectativa, todos esses empreendimentos suprirão a situa-
ção específica de cada um dos aeroportos. 

Essa é a situação de Guarulhos. Nós estamos no mês atual e podemos 
ver que a demanda já é maior que a capacidade do aeroporto. 

Cada um dos passos que vamos adotar, aumentará a capacidade do 
aeroporto, até o término, em que a construção do terminal 3 solucionará 
de vez o problema decorrente da capacidade de Guarulhos. 

Todas as cidades que eu vou mostrar neste gráfico têm a foto do ae-
roporto e cada um dos empreendimentos, com detalhes, com início e 
término.

Vamos agora falar do aeroporto de Brasília. Este é o aeroporto de 
Brasília, que está dividido da seguinte forma: o número 2 corresponde 
ao terminal 2, inaugurado no fim do ano passado; o item 3 é o módulo 
que vamos construir em frente ao terminal atual; o amarelo corresponde 
ao terminal atual, onde será realizada uma série de reformas, visando 
aumentar a área de embarque e propiciar o sentimento de bem-estar do 
passageiro, ainda que sacrificando algumas áreas comerciais; o verme-
lho corresponde à projeção da ampliação do terminal sul, e os demais, o 
pátio de aeronave e as mudanças que vamos fazer na saída rápida. Volto 
a lembrar que cada um desses números possui uma descrição detalhada 
a que não vou me ater neste momento. 

Gostaria de mostrar agora o gráfico referente a Brasília. Esta é a si-
tuação de Brasília, também preocupante, na medida em que a demanda 
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tem crescido mais que a capacidade do aeroporto, e, da mesma forma 
como acontece em Guarulhos, como eu já mostrei, os senhores vão po-
der ver detalhadamente cada um dos nossos eventos, cada uma das in-
tervenções que fizermos no aeroporto visando aumentar a capacidade, 
de modo a suprir a demanda; finalmente, em cima há o detalhamento de 
cada um dos eventos e a nossa projeção para o crescimento da demanda 
em Brasília entre 2011 e 2014, que é de 10,44%.

O próximo diz respeito a Campinas. O terminal atual, em amarelo, 
eu vou aumentar um pouco para os senhores terem uma ideia. O aero-
porto de Campinas teve um crescimento excepcional. Antes, era prati-
camente de cargas e se tornou um aeroporto de passageiros, com a ida 
de algumas grandes companhias para lá. Acabou se transformando, para 
nós, em um grande desafio, pois provavelmente é o aeroporto que mais 
vai crescer em toda a rede. 

Aquele em vermelho é o novo terminal que será construído; o azul, o 
novo pátio de terminal de passageiros.

Gostaria de dizer que o vermelho e o azul estarão prontos para a 
Copa do Mundo, enquanto o cinza está previsto para depois da Copa do 
Mundo. Estamos terminando um pequeno terminal só de desembarque 
para cerca de 1 milhão de passageiros, se não me engano.

Terminal de Campinas. Neste nós vamos fazer uma reforma.
O terminal de Campinas não foi feito visando a que fosse um ter-

minal de passageiros na sua essência. Ele é um terminal extremamente 
mal utilizado. Não diria mal utilizado, mas foi dimensionado mais para 
carga. Vamos fazer uma reforma completa de modo a dobrar o número 
de passageiros para esse terminal.

Aí temos a visão da capacidade da demanda de Campinas. Quer di-
zer, antes que a demanda de Campinas atinja a capacidade do aeroporto, 
inauguraremos o primeiro empreendimento. Daí para frente será uma 
situação mais ou menos tranquila.

O próximo é o Galeão. Para os senhores terem um ideia, do lado de 
cá é o terminal 1, que todos conhecem, terminal antigo de Guarulhos, 
onde estamos fazendo uma readequação integral. São cerca de 14 inter-
venções, das quais 11 já estão prontas, faltando apenas três. Está deta-
lhada também nos quadros anexos. Do lado direito, o terminal 2, sendo 
que a parte em vermelho é a que já está pronta, também será totalmente 
reformulado. A parte em cinza é a ampliação do terminal 2, que já está 
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bem adiantada. V.Exas. não têm ideia, porque há um tapume no termi-
nal 2 impedindo a visão, mas ele está quase pronto em termos de obra. 
Esperamos que em dezembro do ano que vem todo esse complexo do 
Galeão seja inaugurado.

Esse é o gráfico da capacidade e da demanda do Galeão. Hoje ele 
tem uma demanda perto da capacidade, mas a capacidade do Galeão irá 
mais do que dobrar nos próximos dois anos.

O próximo é o aeroporto de Confins. Onde está em amarelo é o ter-
minal atual. Nós construímos um módulo do lado direito, um módulo 
grande, para cerca de cinco milhões de passageiros, e toda a adequação 
da pista e do pátio de Confins. 

O edital para Confins já está na rua, foi publicado. O último prazo de 
recurso é depois de amanhã. Esperamos já na semana que vem firmar o 
contrato para ampliação do terminal.

Esse é o gráfico da demanda e da capacidade de Confins. Podemos ver 
que com a inauguração do módulo sobe bastante a capacidade, e depois, 
com a ampliação do terminal, ele resolve definitivamente o problema.

O próximo é Curitiba. Aí estão todas as intervenções que vamos fa-
zer, inclusive a reforma e a ampliação do terminal de passageiros, das 
pistas. Como eu disse, e volto a repetir, cada um desses números estão 
devidamente detalhados.

Esse é o gráfico da capacidade de demanda. Podemos ver também 
que, antes que a demanda atinja a capacidade, já vamos ter um salto 
muito grande nessa ampliação que iremos fazer no terminal de passa-
geiros.

Esse é o aeroporto de Salvador. Não temos nenhuma previsão de me-
xer no aeroporto, em termos de capacidade, apenas de adequação. Vai 
ser feita uma reforma completa no terminal de Salvador, de modo que 
as pessoas que o usam terão um sentimento de conforto muito maior, 
e vamos fazer uma torre nova, que será a única obra de infraestrutura.

Vemos neste gráfico a capacidade de Salvador, que vai se manter es-
tável, e a demanda crescendo além das nossas previsões.

Esse é o terminal de Fortaleza. Vamos fazer uma ampliação do pátio 
de aeronaves, reformar completamente o terminal atual, que é aquele 
amarelo, e ampliar o terminal para o lado direito. Toda aquela linha em 
vermelho será a ampliação, sendo que a linha maior, do lado direito, 
ficará pronta até 2014, enquanto a do lado esquerdo será feita depois de 
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2014. Além disso, vamos fazer um pátio para aeronaves, já que um dos 
grandes problemas da Copa é o estacionamento de aeronaves.

Como V.Exas. podem ver, quando a demanda estiver atingindo o ní-
vel da capacidade do aeroporto, inauguraremos as primeiras fases. 

As fases de construção do terminal são três, de modo que ao seu tér-
mino atingimos a capacidade plena dessas fases, conseguindo suportar 
a demanda até 2014.

Esse é o aeroporto de Cuiabá. Vamos reformar inteiramente o termi-
nal, criar um módulo operacional e, além disso, transformar toda aquela 
parte – quem conhece o aeroporto de Cuiabá sabe – do meio do ter-
minal. Será um terminal de dois andares, de modo que vai aumentar 
substancialmente a sua capacidade.

Cuiabá é preocupante. A demanda já está superando a capacidade 
do terminal de passageiros. Mas essa reforma de que estamos falando 
vai colocar o aeroporto numa condição satisfatória antes da Copa do 
Mundo.

O terminal de Manaus também é antigo, tem 35 anos. Vai passar por 
uma reforma e ampliação completa, de modo que toda aquela parte em 
vermelho será construída, e a parte em amarelo, que é o terminal atual, 
vai ser inteiramente remodelada, inclusive com a área de estacionamen-
to e toda aquela área de chegada ao aeroporto. De modo que o aeroporto 
de Manaus aumentará substancialmente a sua capacidade.

Este edital foi publicado na última quarta-feira; já foi feita audiência 
pública em Manaus. Ele foi publicado quarta-feira e estamos esperando 
de as empresas fazerem suas ofertas.

Pelo gráfico dá para ver tranquilamente que a demanda ainda está 
abaixo da capacidade. Efetivamente o aeroporto de Manaus não atende 
mais, é muito velho. A cidade de Manaus já merece um aeroporto me-
lhor. É bom dizer que Manaus é o terceiro terminal de carga de impor-
tância da Infraero, depois de Guarulhos e Campinas.

Em Porto Alegre também serão feitas várias adequações, tanto no 
terminal 1 quanto no terminal 2. Vamos reformar inteiramente o termi-
nal 2, e a parte central será totalmente remodelada e ampliada, que é a 
parte em vermelho que V.Exas. estão vendo. Além disso, será feita toda 
uma adequação da infraestrutura, de modo que Porto Alegre também 
não terá problemas, do ponto de vista da demanda e da capacidade.
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Cada um daqueles degrauzinhos ali no gráfico, como eu disse no iní-
cio, demonstra o aumento da capacidade do aeroporto, enquanto a de-
manda segue aquela linha pontilhada.

Em Recife também não temos problemas no terminal de passageiros. 
É um terminal novo, que não terá nenhuma ação até a Copa do Mundo. 

Em Recife a nossa prioridade é a construção de uma nova torre de 
controle, que estará pronta até 2013.

Esse é o gráfico da capacidade de Recife. V.Exas. podem ver que re-
almente Recife foi recém-construído, tem uma capacidade acima da de-
manda.

O último é o aeroporto de Natal – Aeroporto Augusto Severo.
O Pellegrino falou do leilão que vai acontecer em São Gonçalo do 

Amarante. De qualquer maneira, não podemos deixar de fazer a refor-
ma necessária no aeroporto de Natal. Em junho de 2012 o aeroporto 
quase que vai dobrar sua capacidade. De modo que, em junho de 2014, 
ele terá uma folga entre demanda e capacidade de cerca de 2 milhões e 
300 mil passageiros.

Esta era a apresentação. 
o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Sr. Ramon Borges 

Cardoso, tenente-brigadeiro do ar e diretor-geral do Departamento de 
Espaço Aéreo (Decea), tem a palavra por 10 minutos.

o sr. ramoN borGes Cardoso – Obrigado, deputado Jonas 
Donizette. Cumprimento os deputados Edson Ezequiel e Roberto Santiago, 
o Sr. Ministro, as senhoras e os senhores.

Como o ministro Wagner falou no início da sua apresentação, esse é 
um sistema de transporte aéreo extremamente interligado. Por isso, são 
necessárias a participação e a cooperação de todos os atores envolvidos 
nesse trabalho.

(Segue-se exibição de imagens.)
Uma das posições que nós podemos colocar sobre esse sistema mos-

tra muito bem esse inter-relacionamento, como o que ocorreu hoje pela 
manhã, quando, por motivos de nevoeiro, os aeroportos de Curitiba, 
Guarulhos e São Paulo ficaram fechados. Por isso, o tráfego aéreo teve 
que fazer o ajuste para que as aeronaves pudessem pousar em Campi-
nas, o que fez lotar seu pátio de estacionamento. Consequentemente, 
Confins lotou o seu pátio de estacionamento, Galeão lotou o pátio de 
estacionamento, e nós tivemos que trazer aeronaves até Brasília para 
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poder atender a esses voos, o que mostra o inter-relacionamento com-
pleto entre o transporte aéreo, seja na parte de infraestrutura, seja na 
parte de controle do espaço aéreo.

Nós vamos sediar três eventos desportivos nos próximos anos, que 
são de extrema importância para o país em todos os aspectos: a Copa 
das Confederações em 2013, a Copa do Mundo em 2014 e os Jogos 
Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Essas são as cidades-sedes por região 
para a Copa do Mundo. 

No que se refere ao controle do espaço aéreo, considerando os inves-
timentos e planejamentos que temos em execução, não vemos nenhum 
problema em fazer o atendimento a todos os voos não só para a Copa do 
Mundo, mas também para o crescimento do tráfego aéreo em todos os 
aeroportos dessas diversas regiões. 

A parte de infraestrutura já foi comentada pelo presidente da  
Infraero.

No caso específico de São Paulo, o que nós vemos é que há uma de-
manda especial. Estamos executando um trabalho que recebeu o nome 
de São Paulo 2012. Ao término de 2012, teremos o dobro da capacidade 
que nós tínhamos em 2005. Isso nos propiciará atender toda a demanda 
até o ano de 2016. O único problema que nós aventamos para o período 
da Copa é que há um grande movimento de helicópteros em São Pau-
lo e terá de ser colocada alguma restrição durante o período dos jogos 
para esses voos. Teremos que criar áreas específicas para o voo desses 
helicópteros, assim como áreas de segurança nos locais onde estarão as 
delegações e os jogos.

No caso do Rio de Janeiro, isso também não é diferente. A capacida-
de de controle do tráfego aéreo poderá atender muito bem a demanda, 
mas também vislumbramos a necessidade de ser criado um setor que 
faça o controle de helicópteros voando na área terminal do Rio de Janei-
ro, tendo em vista os impactos que eles podem causar justamente nos 
locais onde estarão as delegações e nos estádios onde estarão aconte-
cendo os jogos.

Os senhores têm à mão – pedi que fosse distribuído – o planeja-
mento que nós estamos fazendo. Temos um plano de desenvolvimento 
do sistema de controle do espaço aéreo. Já temos os quatro objetivos 
macro estabelecidos para o período de 2011 a 2014, que são a segurança 
de tráfego aéreo, o gerenciamento do espaço aéreo, o aperfeiçoamento 
e a adequação dos processos de apoio ao homem e o aprimoramento 
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do apoio logístico. Com base nesses objetivos, nós já estabelecemos as 
diretrizes e as medidas específicas que deverão ser seguidas pelo Decea 
ao longo dos próximos anos. 

Também estabelecemos dentro do Decea um grupo de trabalho que 
vai tratar de assuntos específicos. Nós teremos de trabalhar com uma 
antecedência maior, por exemplo, estabelecendo qual é a capacidade de 
cada um desses aeroportos. Trabalharemos com equipamentos e auxí-
lios para permitir que todos estejam disponíveis no momento em que 
for necessário o apoio para um acréscimo do número de voos e em ter-
mos de legislação, porque com certeza teremos que estabelecer critérios 
diferenciados para os períodos da Copa e das Olimpíadas, haja vista o 
exemplo da Inglaterra, que há um mês estabeleceu quais são as restri-
ções para o voo no espaço aéreo sobre Londres durante o período das 
Olimpíadas de 2012. Nós teremos que estabelecer isso com bastante an-
tecedência também.

Agiremos na parte de gerenciamento de fluxo, porque, com certeza, 
teremos uma quantidade maior de aeronaves chegando, e há uma data 
extremamente complexa, que é um dia antes do jogo final. As duas com-
petições das semifinais ocorrem em locais diferentes, e todo o mundo 
que vai se deslocar para o evento final o fará após os jogos da semifinal, 
principalmente a imprensa, o que demandará uma grande quantidade 
de aeronaves indo para o local onde for ocorrer o jogo final. Isso de-
mandará um gerenciamento de fluxo que terá que ser planejado com 
antecedência.

Trabalharemos também na parte de contingênica. Não poderemos 
pensar que tudo vai funcionar bem, que a meteorologia vai nos ajudar 
o tempo todo. Devemos ter plano para poder atender se ocorrer algum 
problema, principalmente sobre meteorologia. Como eu disse, hoje pela 
manhã tivemos alguns percalços e tivemos que trabalhar com o geren-
ciamento de fluxo.

Trabalharemos também na parte de segurança e defesa para garantir 
que o tráfego aéreo ocorra de uma maneira fluida e com segurança, ob-
viamente com as restrições necessárias para a segurança dos locais onde 
estarão ocorrendo os eventos.

Faremos treinamento de pessoal em todos os setores para atender a 
essa demanda. Esse grupo de trabalho tem seus objetivos e datas para 
apresentar os resultados.
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Aqui vemos os recursos que estão sendo aplicados. O Decea prati-
camente vive de tarifas, e até 2007 não tivemos aporte do Tesouro Na-
cional. No entanto, de 2008 a 2010, já tivemos esse aporte, fruto de uma 
CPI deste Congresso, que recomendou que o Decea recebesse recursos 
maiores para poder atender às necessidades básicas.

No lado direito nós vemos o investimento que foi aplicado ao longo 
desses 10 anos, praticamente 3,3 bilhões de reais, que foram utilizados 
para aumentar a capacidade, ampliar o controle e renovar os equipa-
mentos. Dentro do planejamento do Decea para os próximos quatro 
anos, esperamos contar com esse volume de recursos, porque eles serão 
imprescindíveis para que possamos alcançar realmente aquele objetivo 
de garantir uma segurança e fluidez para o tráfego aéreo.

Por último, temos que falar do crescimento não só do número de pas-
sageiros, mas de movimentos. Os senhores veem que, de 2007 a 2010, 
na parte de regras de voo por instrumento, nós tivemos um crescimento 
bastante acelerado, que se reflete basicamente na aviação de transporte 
regular, enquanto que o voo VFR é mais um voo utilizado pela aviação 
geral. Tivemos um crescimento assutador entre os anos de 2009 e 2010, 
quando passamos de praticamente 900 mil para 1 milhão 350 mil.

Essa é mais uma aeronave que temos de controlar, e causa um im-
pacto bastante grande. Temos de estar preparados não apenas para os 
voos comerciais, mas também para os voos de aviação geral. E, nessas 
grandes competições, uma quantidade muito grande de aeronaves par-
ticulares virão para o país, e teremos de fazer o gerenciamento desse 
tráfico e acomodar essas aeronaves nos diversos aeroportos.

Para se ter uma ideia, no jogo final da Copa da Alemanha, 500 aero-
naves foram para Berlim levar pessoas para assistirem ao jogo final. E te-
remos de gerenciar e controlar essas aeronaves especificamente no jogo 
final. Não imaginamos que chegarão a 500 aeronaves, mas, se chegarem 
300, teremos que colocar essas aeronaves de acordo com um fluxo que 
garanta a segurança.

Falando da parte de pessoal, temos também uma quantidade de 
pessoas que não são apenas controladores. Temos pessoas da parte de 
comunicação, operadores de estação de comunicações, meteorologia, 
informações aeronáuticas.

E esse é o quadro atual que temos. Ele está atualizado até abril deste 
ano. Vemos aqui o número de militares e civis que compõem esse siste-
ma. Não estamos falando, nesse quadro, de todo o pessoal que trata da 
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área de manutenção e apoio, e, sim, daqueles que estão ligados direta-
mente ao voo. Temos aproximadamente 7 mil pessoas, das quais 5.100 
são militares e quase duas mil são civis. Essa é a distribuição que temos 
de pessoal dentro do nosso sistema. 

E, na parte específica de controladores, estamos dando continuidade 
à nossa formação, que é da ordem de 300 controladores por ano, o que 
nos permitirá alcançar o número ideal que precisamos para atender a 
todos esses eventos. 

De maneira, Srs. Deputados, que agradeço a atenção e me coloco à 
disposição para quaisquer perguntas que queiram fazer a respeito deste 
nosso sistema.

o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Muito obriga-
do, tenente-brigadeiro do ar, Ramon Borges Cardoso, muito obrigado a 
todos os convidados pelos esclarecimentos. 

Agora passamos à parte de debates. Vou instituir, se estiver de acordo 
com plenário, o seguinte sistema: temos 11 autores de requerimentos, 
os quais têm prioridade. Faremos dois blocos de perguntas, um bloco 
de cinco e um bloco de seis, dando o tempo de três minutos para cada 
deputado ou deputada. E pediria ao deputado, ao fazer as perguntas, se 
puder – é claro, porque tem toda a liberdade, mas é que, às vezes, um 
número muito vasto de perguntas se perde no debate –, dirigi-las a um 
determinado membro da Mesa, para respondê-la. 

Então solicito aos convidados que prestem atenção na anotação – 
ministro e demais convidados –, porque vamos fazer um bloco de cinco 
deputados, começando pelo deputado Valadares Filho. Na sequência, os 
deputados Otavio Leite, Dimas Ramalho, André Figueiredo e Roberto 
Santiago. 

Deputado Valadares Filho.
o sr. dePuTado VaLadares FiLHo – Sr. Presidente, Sras. e 

Srs. Deputados, quero cumprimentar os convidados; o Sr. Ministro da 
Secretaria de Aviação Civil, Dr. Wagner Bittencourt; o Sr. Carlos Eduar-
do Pellegrino, diretor-presidente da Anac; o Sr. Antonio Gustavo Matos, 
presidente da Infraero; e também o tenente-brigadeiro Ramon Borges 
Cardoso, que é o diretor-geral do Departamento de Espaço Aéreo. 

Quero, inicialmente, fazer um questionamento ao Sr. Ministro e 
ao presidente da Infraero, em relação a esses prazos que foram colo-
cados na explanação dos senhores; à segurança que possamos ter em 
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relação ao cumprimento deles; se há algum risco de podermos atrasar 
essas obras que serão de suma importância não só para a Copa, para 
as Olimpíadas, mas para os grandes eventos que teremos pela frente e 
principalmente para o melhor atendimento da população brasileira nos 
aeroportos. Quero saber a opinião dos senhores também sobre a priva-
tização dos aeroportos brasileiros; o que os senhores dizem em relação a 
isso. O outro questionamento é: quais são os principais aeroportos hoje 
que têm problemas de capacidade, quais são os principais gargalos que 
temos em relação à demanda que vem crescendo a cada ano nos aero-
portos em nosso país? 

Outros dois questionamentos quero fazer ao presidente da Anac. Em 
2010, a Anac estabeleceu parâmetros de atendimento e assistência aos 
passageiros. Mas há dificuldades em relação ao exercício desse direito, 
porque não existem, nos terminais, locais para os consumidores faze-
rem suas reclamações. Nos novos projetos de aeroportos para a Copa, 
haverá postos de atendimento para que os consumidores registrem suas 
queixas? Acho que o Sr. Ministro poderia intervir em relação a isso.

E o último questionamento, também ao presidente da Anac: mes-
mo após mais de dois anos de aprovação da chamada Lei de SAC, que 
regula o serviço de atendimento ao consumidor pelo telefone, a princi-
pal falha das companhias aéreas ainda é o atendimento às queixas dos 
passageiros. Esse problema resultou na pior nota de aviação de 7 das 
14 empresas reclamadas no site da Agência Nacional de Aviação Civil. 
Entre as companhias que tiveram como nota mínima o atendimento aos 
passageiros estão Puma, Trip, Avianca, Azul, Webjet, Abaeté e TAM. O 
que a Anac tem feito, relativamente às companhias aéreas, para que a lei 
seja cumprida e consequentemente melhorar o Serviço de Atendimento 
ao Consumidor?

Por último, mesmo, quero fazer uma pergunta ao presidente da In-
fraero – se S.Sa. não puder responder, algum diretor poderá fazê-lo –, 
sobre o aeroporto de Aracaju, já que ele deu essa conotação na sua fala. 

O que sabemos é que o governador de Sergipe, Marcelo Déda, esteve 
com a presidenta Dilma, na semana passada, e ficaram assegurados os 
recursos para ampliação do aeroporto de Aracaju. Também quero saber 
informações em relação a isso.

Muito obrigado. 
o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Muito obriga-

do, deputado Valadares Filho, que foi correto no tempo.
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O deputado Otavio Leite tem a palavra pelo prazo de três minutos, 
também como autor do requerimento.

o sr. dePuTado oTaVio LeiTe – Eminente presidente, todas 
as autoridades presentes, meus cumprimentos.

Eminente ministro, pelo que sabemos, V.Exa. é homem de Estado 
e foi ungido a esta posição por sua trajetória, por seu conhecimento. 
Em face dessa última notícia, parece-me que luzes brotaram no Palácio 
do Planalto, e eis que o governo resolveu tomar uma decisão. Em face 
de um problema crônico – aliás, um problema que há quatro anos esta 
Casa cuidou de forma muito dedicada a dissecar, discutir e oferecer su-
gestões –, eis que o governo anunciou a famosa concessão, um modelo 
de administração, a privatização dos aeroportos.

Gostaria de fazer esse registro porque essa terminologia foi demoni-
zada neste país, durante muito tempo. E se atribuiu ao Partido da Social 
Democracia Brasileira – que sempre julgou, em algumas ações do Estado, 
esse viés que poderia torná-lo mais eficaz – uma proposta absurda de en-
trega do espaço público, do capital público, do patrimônio público. E eis 
que o governo federal, do Partido dos Trabalhadores, toma essa decisão. 

Não vejo mal nenhum em um mea culpa ser apresentado. Não é in-
digno, em hipótese nenhuma, o governo do PT poder publicamente di-
zer: “Olha, a concessão é um instrumento de governo que pode oferecer 
à sociedade soluções para problemas e nós que precisam ser desatados”.

Então queria fazer essa ressalva introdutória.
Nunca faltou dinheiro à Infraero. Tenho aqui os dados da execução 

orçamentária da Infraero dos últimos cinco anos. E, nos últimos cinco 
anos, em investimentos para a Infraero, foram aprovados por esta Casa 
dotações da ordem de 7,4 bilhões. No entanto, por uma série de fatores, 
esses recursos não foram utilizados – sequer 25% deles.

Então a Casa sempre compreendeu a importância de capitalizar 
aquele instrumento de ação pública para dirimir os problemas e dar so-
lução à infraestrutura aeroportuária brasileira. Foram cinco presidentes 
da Infraero em quatro anos. As obras do aeroporto do Rio de Janeiro, e 
isso merece ilustração, há muito tempo foram iniciadas e há muito tem-
po não foram concluídas; lá estão ainda a depender de licitações etc. Por 
que não experimentar um modelo novo? 

Então indago em relação a essa questão especificamente, embora pu-
desse até falar um pouco mais sobre os dados. Praticamente nunca se 
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alcançou a meta de ver a dotação orçamentária ser utilizada na metade 
daquilo que se possibilitava. É preciso caminhar por outra via. 

Quero perguntar ao eminente ministro três coisas basicamente. 
Quanto à concessão, falou-se em outorga. Essa outorga, evidentemente, 
será uma obrigação, àquele que venha a ganhar o certame licitatório, de 
fazer a ampliação dos espaços etc.

o sr. dePuTado oTaVio LeiTe – Com relação à formação de 
pilotos, lamentavelmente, o Brasil, através da Anac, dispunha de três 
milhões no ano passado e executou apenas metade na formação de pi-
lotos. E para este ano tem outros três milhões. Que propostas concretas 
existem para a ampliação do apoio público à formação de piloto? Qual-
quer jovem de talento, de classe média baixa, que queira ser piloto no 
Brasil não conseguirá, por conta dos valores absurdos de se tirar um 
brevê, todos sabemos.

Finalmente, quero dizer que nós fazemos críticas mas apresentamos 
sugestões. Na MP nº 527, que cria o Ministério, sugerimos aumentar de 
20 para 49% o capital; sugerimos que seja obrigatório no concurso para 
controladores de voo, eminente brigadeiro Ramon, a proficiência no in-
glês, o domínio da língua inglesa – deve haver prova de inglês, o que não 
vem ocorrendo ainda; incentivos à formação de pilotos. E uma sugestão 
que também apresentamos, que se crie a chamada autoridade aeropor-
tuária, que possa ter a estatura e o respaldo jurídico de comandar efeti-
vamente os outros órgãos que interagem no campo próprio da aviação. 

Em linhas gerais é isso. Muito obrigado. 
o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Muito obriga-

do, ao deputado Otavio Leite.
Deputado Dimas Ramalho tem a palavra para fazer seu questiona-

mento, 
o sr. dePuTado dimas ramaLHo – Muito obrigado, presi-

dente. Sr. Presidente Edson Ezequiel, presidente Santiago. Agradeço a 
presença dos convidados.

Faço perguntas objetivas. Primeiramente à Anac. Qual é a quantidade 
de atrasos que temos hoje no Brasil? Sei que a cada dia é diferente, mas 
qual é a quantidade de autuação por venda de passagem de overbooking 
etc.? Como a Anac vê a chamada ‘taxa conforto’, que, de repente, surgiu, e 
agora e estão cobrando para que retornemos ao espaço de 80 centímetros, 
da década de 80, porque hoje a distância é de 76 centímetros? O ministro 
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Jobim, quando assumiu, disse que ia aumentar o espaço etc. Quero saber 
o que foi feito efetivamente em relação a isso.

Por que os órgãos de reclamação fecham à noite? A Anac fecha para 
reclamação. E quem viaja à noite? E quem está no aeroporto internacio-
nal reclama a quem? 

Outra pergunta: quanto de multa foi recolhido? Quanto foi aplicado 
e quanto foi recolhido efetivamente, e por que este ano aumentou bas-
tante, e já estamos no meio do ano? É mais fiscalização, é mais controle? 
Quem tem o selo Anac? Algumas empresas já possuem, outras não. Por 
que não possuem? A Anac tem o ranking das empresas em reclamação? 
Quais empresas possuem mais reclamação, quais atendem mal ao con-
sumidor, de acordo com os órgãos de defesa do consumidor? Quanto 
tempo demora para se fazer o registro de uma aeronave na Anac? E a 
fiscalização, como é feita? Como a Anac fiscaliza as empresas e com que 
regularidade? 

O TCU, em julgamento das contas do governo, nesses dias, disse que 
a Anac não está levando em consideração reclamações e denúncias por 
parte do consumidor – O TCU! – está na página do Tribunal de Contas 
da União de hoje. O que a Anac vai fazer para ouvir a reclamação dos 
consumidores?

Quero perguntar à Infraero. Qual o orçamento da Infraero hoje? O 
que foi feito objetivamente em Congonhas depois daquele acidente trá-
gico de Congonhas, em que se falou que se iria reformar o mundo, diga-
mos assim? Quero saber o que foi feito hoje para a segurança do voo na 
pista, não nos arredores de Congonhas.

Quem regula a Infraero? Estou perguntando para a Infraero. Quem 
regula a Infraero? A Infraero não tem contrato de concessão com a Anac. 
Então qual é a situação jurídica hoje que temos em relação à Infraero?

Terceirização do serviço aeroportuário para infraestrutura, para a 
Infraero. Quantos por cento dos serviços nos aeroportos hoje são ter-
ceirizados? Nós, que viajamos todos os dias, sabemos que são inúmeros. 
Estão preparados para isso? Recebem salário adequado? Recebem trei-
namento para isso? Essa mão de obra é qualificada ou não?

Congonhas. A capacidade é de 24 pousos e decolagens na hora de 
pico, mas o ideal seria 34 pousos e decolagens na hora de pico. Quando 
vamos atingir isso? Quantas pessoas passam pelos aeroportos por dia e 
quanto a Infraero vai investir no total? 
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Ao Decea pergunto: passamos por aquela crise dos controladores de 
voo. Como está a situação hoje? Está sob controle ou ainda reina aque-
le problema que houve, aquela insatisfação? Naquele momento foi dito 
que poderia haver outra instituição, não das Forças Armadas, não a Ae-
ronáutica.

Quero saber que equipamentos possui o Decea, que lições ficaram 
daquele evento. Quantas ocorrências existem de problemas de quase-
acidente, como ocorreu na semana passada aqui em Brasília, quando 
um jato da TAM precisou arremeter? Inclusive, alguns colegas estavam 
presentes. E qual é sua opinião sobre a abertura dos aeroportos na forma 
de concessão?

Ao ministro – estou sendo bem objetivo – pergunto qual a opinião de 
S.Exa. a respeito da concessão ou da privatização etc. O que S.Exa. acha 
do serviço prestado pelas empresas? Vamos ter problemas nos eventos? 
Hoje aconteceu um fato importante: pessoas ficaram quatro horas pre-
sas dentro de um avião. É normal acontecer isso? Pode-se pedir ao piloto 
para sair? Como fazer? Recebi inúmeras correspondências sobre isso.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Eu é que agra-

deço, deputado Dimas Ramalho.
o sr. dePuTado dimas ramaLHo – Para terminar, Sr. Pre-

sidente. Passei um levantamento para todos aqui e quero saber quem 
controla o preço de concessão dos serviços nos aeroportos.

Eu fui a Guarulhos, Congonhas, Viracopos, Ribeirão Preto, e vi a di-
ferença do preço do cafezinho nos aeroportos. Tomei um café em fren-
te ao aeroporto, peguei a nota fiscal e apresentei à Mesa. Quero saber 
quem controla a concessão e quanto a Infraero recebe por conta dessa 
concessão.

o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Com a palavra 
o deputado César Halum, que disporá de três minutos.

o sr. dePuTado CÉsar HaLum – Sr. Presidente, cumprimen-
tando V.Exa., cumprimento todos os componentes da Mesa, os nobres 
pares e a imprensa aqui presente. 

Diante do exposto pelos companheiros que nos antecederam, pra-
ticamente fizemos um cerco sobre todas as dúvidas que existiam. Mas 
vou me valer de duas coisas. Há alguns dias, na Comissão de Defesa do 
Consumidor, tivemos uma discussão, quando foram convidados alguns 
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representantes de empresas aéreas para participar de uma audiência pú-
blica. Nenhum compareceu e não deu satisfação, num total desrespeito 
a esta Casa. 

Depois, num convite mais forte, mais decidido politicamente, eles 
apareceram. E eles nos apresentaram um dado interessante: o número 
de reclamações contra as empresas aéreas é muito baixo em relação ao 
número de passageiros transportados. Fui pesquisar e descobri que é 
baixo mesmo. 

Sabem por quê? Porque quando se vai reclamar de uma empresa aé-
rea procura-se o atendimento no aeroporto, onde não há Procon. Não 
há como registrar a reclamação. Eu procurei a Anac, e a Anac não me 
atendeu. Pelo menos no dia estava fechada. Então procurei a Infraero, 
que também estava fechada. Eram 20 horas e, no aeroporto de Brasília, 
a Anac e a Infraero estavam fechadas. 

Encaminharam-me ao Juizado Especial existente no aeroporto. Gas-
tei meu tempo, contei minha história, e o atendente, depois de 15 minu-
tos de conversa, disse-me que só poderia receber reclamações 24 horas 
após o fato. Eu disse que voltaria depois de 24 horas. 

Então o número de reclamações é pequeno porque não há para quem 
reclamar.

Precisamos estabelecer um diálogo mais aberto, mais franco. Muitas 
dúvidas permanecem porque não temos a quem recorrer para esclare-
cê-las. E aí me lembro do meu amigo Chacrinha, que dizia: “Quem não 
se comunica se trumbica”. É o que está acontecendo. Por falta de diálo-
go, muitas vezes, as comissões parlamentares chegam a atacar empresas 
aéreas, órgãos representantes, porque não temos respostas. Precisamos 
abrir um caminho maior.

O companheiro Dimas Ramalho mencionou a taxa de conforto. Eu 
acho um absurdo essa taxa de conforto, até porque as cadeiras da pri-
meira fila têm que ser reservadas a idosos, portadores de deficiência e 
outros. Como eles podem vender esses lugares sem saber se há alguma 
pessoa nessa condição, a quem deveria ser reservado tal assento?

Quanto às cadeiras localizadas nas saídas de emergência, eu, que te-
nho as pernas compridas, gosto de viajar nelas por causa do espaço. Dia 
desses tiraram-me de lá porque eu não havia pago. Eu disse: “Mas está 
vazio, já terminou o embarque”. Responderam-me: “Vai vazio, mas o se-
nhor não pode ir lá porque não pagou”. E eu perguntei: “Bom, mas não é 



142 Turismo em Debate II

taxa de conforto, eu estou viajando numa saída de emergência; se hou-
ver qualquer emergência, eu é que terei que trabalhar, abrir a porta e dar 
passagem aos outros; será que o meu serviço não tem preço, também?” 
Eu acho uma afronta esse negócio de taxa de conforto, Sr. Presidente.

Era o que eu gostaria de dizer. Quanto às perguntas, as que já foram 
feitas bastam para elucidar as dúvidas. Espero que os dados que nos fo-
ram apresentados em relação à reforma dos aeroportos, ampliação e da-
tas sejam cumpridos, para não passarmos vergonha durante os eventos.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Muito obriga-

do, deputado.
O deputado Eduardo Sciarra tem a palavra por três minutos. É o úl-

timo autor de requerimento. Depois teremos as respostas e, em seguida, 
entraremos na lista dos oradores.

o sr. dePuTado eduardo sCiarra – Obrigado, Sr. Presi-
dente. Estou satisfeito em saber que, para fazer a minha intervenção, 
ficarei com o tempo de todos os outros que não estão presentes.

Cumprimento os presidentes das comissões e os nossos convidados, 
que podem perceber, pelo número de presentes a esta audiência pública, 
o interesse que esse tema desperta em toda a sociedade brasileira, em 
especial no Congresso Nacional. 

Eu fui autor do requerimento em razão do qual foi convidado o mi-
nistro da Secretaria da Aviação Civil, Dr. Wagner Bittencourt de Olivei-
ra, para aqui comparecer e discorrer a respeito do programa do governo 
sobre concessões de aeroportos. Mas também gostaria, aproveitando a 
oportunidade, de me dirigir à Infraero e à Anac. 

Quero ser objetivo, mas antes é importante fazer esta consideração, 
que o deputado Otavio Leite já fez aqui: nós saudamos o fato de que, 
mesmo tarde, o governo acordou para a necessidade de fazer concessão 
dos aeroportos à iniciativa privada. Vimos, ao longo do período anterior, 
às vezes, embates ideológicos que não levam a nada, e a economia e a 
população brasileira acabam sendo prejudicadas. Se essa era a solução 
– já alertávamos para isso há muito tempo –, pena que não tenhamos 
tomado essa iniciativa antes.

Mas é bom constatar que estamos avançando. À frente da Secretaria 
da Aviação Civil e da Infraero estão pessoas competentes, reconhecidas 
na administração pública. E nós, além de lhe desejarmos sucesso nessa 
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caminhada, nessa empreitada, queremos externar nossa preocupação, 
porque, com relação ao que foi dito pelo Dr. Wagner e pelo Dr. Gustavo, 
é evidente que sabemos que tem que haver uma visão de longo prazo. A 
aviação, como o senhor disse, é logística e requer planejamento e ges-
tão. Algumas questões são críticas por causa da falta de planejamento; 
outras, por causa da falta de gestão; em alguns casos, de uma e de outra. 
Mas a verdade é que não tem acontecido... Eu tenho aqui – guardei-os 
para que pudéssemos fazer um acompanhamento – documentos de no-
vembro de 2009 da Infraero que falam do planejamento dessas obras, 
cujos estágios de andamento foram atualizados aqui, hoje. 

Preocupa-nos – quero me referir especificamente a dois dos ae-
roportos aqui elencados – que, daquilo que foi planejado, que nos foi 
apresentado nesta Casa em novembro de 2009, para o que temos hoje, 
avançou-se quase nada, para não dizer nada. E nossa preocupação é no 
sentido de que tenhamos, nisso que está sendo explicitado aqui pelo mi-
nistro e pelo presidente da Infraero, avanços. Eu não quero considerar 
apenas a Copa do Mundo. Aliás, minha intervenção é em sentido mais 
amplo, é sobre a deficiência de infraestrutura que há hoje no Brasil. Te-
mos bons exemplos – citou-se aqui o aeroporto de Recife –, mas temos 
também péssimos exemplos em todo o país. 

Então, numa gestão integrada, mencionada aqui por alguns, o aero-
porto tem que ter um gestor, que pode ser chamado de prefeito, xerife 
ou gerentão, qualquer coisa assim. É preciso haver alguém que responda 
por aquela operação complexa, que demanda tantos e tantos órgãos e 
entidades. Essa é uma questão fundamental.

É importante dizer que estamos sendo submetidos a um cronogra-
ma, e eu estou apresentando um cronograma que a Infraero nos trouxe 
em novembro de 2009. 

Quero dar aqui um exemplo: em novembro de 2009 previa-se que o 
aeroporto Juscelino Kubitschek, na capital, em setembro de 2011 teria 
concluídas as obras de reforma do terminal de passageiros; as obras te-
riam início em setembro de 2010 e seriam concluídas em setembro de 
2011. Da mesma forma, a execução das obras de ampliação do terminal 
sul de passageiros começaria em dezembro de 2010. Quero apenas com-
parar o planejado com o executado. 

Na cidade de Curitiba, no meu estado, Paraná, as obras de amplia-
ção dos pátios, infraestrutura, macrodrenagem e obras complementa-
res do aeroporto Afonso Pena teriam início em junho de 2010 e seriam 
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concluídas em março de 2011. Já estamos em maio de 2011 e as obras 
de reforma e adequação do terminal de passageiros serão iniciadas em 
outubro de 2011. Em Curitiba, no terminal Afonso Pena, falta pátio para 
as aeronaves. As companhias aéreas querem programar que a aeronave 
pernoite em Curitiba e saia logo cedo no dia seguinte, porque há proble-
mas climáticos em Curitiba, principalmente nesta época do ano. Mas as 
companhias não podem fazer essa programação porque não há espaço. 
Consequentemente, não saem. E o aeroporto acaba por começar a ope-
rar às 10 horas da manhã. O caos todos já conhecem.

O mesmo ocorre com os taxiways. Se compararmos com o de qual-
quer aeroporto do exterior, veremos que no Brasil o fluxo é completa-
mente equivocado – e temos toda uma engenharia para tratar disso.

Farei algumas perguntas específicas para encaminhar a situação. 
No aeroporto Afonso Pena, além do que eu disse aqui, há uma ter-

ceira pista, onde a demanda é grande, principalmente porque esse ae-
roporto é estratégico para a Região Sul, inclusive no que se refere ao 
transporte de cargas. 

Dr. Gustavo, por que em sua apresentação não foi citada a terceira 
pista do aeroporto de Curitiba? 

Em Foz do Iguaçu, o aeroporto, por onde passaram, em 2010, 1 mi-
lhão e 155 mil passageiros, é totalmente inadequado. Em Ciudad del 
Este, no Paraguai, país para o qual acabamos de fazer uma doação de 
aproximadamente 5 bilhões de reais com a revisão do Tratado de Itaipu, 
há o aeroporto internacional Guarani, cuja pista tem 3.200 metros. Em 
Foz do Iguaçu a pista tem 2.195 metros, e o terminal de passageiros é 
caótico, precisa ser urgentemente reformado. 

A minha pergunta é específica para Foz do Iguaçu, já que não a per-
cebi no planejamento: é possível uma solução como a de São Gonçalo 
do Amarante, com a participação da iniciativa privada? Parece-me que 
existe demanda para isso.

Para encerrar, pergunto ao Sr. Carlos Eduardo, da Anac: como se dá 
a abertura dos aeroportos brasileiros para todas as companhias aéreas? 
Quais os critérios? Há demanda? Sabemos, por exemplo, que a Azul ten-
tou operar alguns aeroportos, e não houve disponibilidade. Quero saber 
quais são os critérios.

Caro presidente, se possível, gostaria, na sequência, de ser incluído 
numa segunda rodada.
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Obrigado.
o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Obrigado, 

deputado Eduardo Sciarra.
Vamos às respostas. Para que os Srs. Deputados entendam por que a 

Presidência está controlando o tempo, já há 18 inscritos. Se for possível, 
vamos dividir os inscritos em três grupos. Mas as respostas se perdem 
muito. Ouvimos pelo menos os autores dos requerimentos. Vamos co-
meçar concedendo a palavra ao ministro para responder os questiona-
mentos feitos.

Passo a presidência ao deputado Edson Ezequiel. 
o sr. miNisTro WaGNer biTTeNCourT de oLiVeira – 

Muito obrigado. Vou tentar responder. Há perguntas de caráter mais ge-
ral, até mais estratégico, mas há muitas perguntas sobre detalhes, como 
o que estava no orçamento anterior e o que não estava, que será muito 
dif ícil responder adequadamente. Outras pessoas poderão prestar esses 
esclarecimentos. Com calma tentaremos responder a todos os questio-
namentos.

Vou responder pela ordem, para não correr o risco de me perder. 
O primeiro questionamento foi do deputado Valadares Filho. Na 

verdade, estamos com uma nova administração. Tentarei explicar aos 
senhores a forma como pretendo trabalhar, que já estamos pondo em 
prática, e o nosso compromisso com o que vai acontecer.

Procuro muito mais fazer e mostrar do que prometer, porque as pes-
soas prometem e umas cumprem e outras, não. É muito importante dar-
mos resultado às ações.

Do ponto de vista de obras – temos discutido isso, temos mantido 
um sistema de governança em que fazemos reuniões periódicas com 
todos os agentes, como a Infraero, a Anac, o Decea, conversamos no 
âmbito do governo exatamente para que possamos ter confiança de que 
os prazos são factíveis –, meu compromisso e de outros responsáveis é 
de trabalhar nesse sentido, e vamos trabalhar para isso, vamos realmen-
te nos empenhar para que essas coisas aconteçam.

Algumas coisas sabemos que acontecem, principalmente no setor pú-
blico. Do ponto de vista de procedimentos, de regras, de leis, algumas 
estão sendo discutidas na Casa, e é importante serem revisitadas, por-
que algumas regulamentações talvez até não sejam ruins, mas já estão 
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um pouco antigas e precisam ser aprimoradas, modernizadas, porque as 
condições são agora completamente diferentes de quando foram editadas. 

Temos que ver isso sem apego, porque se quisermos que os aeropor-
tos sejam atendidos adequadamente, o esforço deve ser coletivo. Sempre 
digo que dentro do aeroporto, dentro da cerca temos uma série de res-
ponsáveis. Esses conseguimos administrar. Fora da cerca temos uma série 
de outros responsáveis, e, quanto a nós, que somos servidores públicos, 
cada um no seu papel, na sua função – e aí estou citando não só o Exe-
cutivo, que somos nós, sentados à mesa, como o Legislativo, os órgãos de 
controle – o nosso “gol” é fazer as coisas acontecerem. Toda regra, toda 
regulamentação, tudo que fazemos, criamos, tanto interna como exter-
namente, são coisas no sentido de fazer com que as coisas aconteçam de 
forma transparente, com o menor custo, todos os atributos que estão nos 
10 mandamentos e que todos sabemos que devemos fazer.

Esta é a visão que tenho com o pouco tempo que estou nisso: dentro 
ou fora da cerca precisamos ter uma grande articulação, um grande de-
bate – e isso foi pedido aqui – e, na minha gestão, como ministro, e dos 
companheiros, não tenham dúvida de que haverá abertura, transparên-
cia para que possamos discutir com clareza quais são os problemas do 
setor, para que todos possam ajudar. 

Estamos fazendo o dever de casa; faremos todo o possível, correre-
mos atrás. Mas gostaríamos de ter uma parceria, inclusive, com o Con-
gresso, já que estamos aqui, hoje, para podermos, de forma bastante 
aberta, clara e honesta, discutir essas dificuldades e pedir ajuda aos se-
nhores, na medida em que precisarmos ter alguma ação aqui dentro, 
em que V.Exas. possam nos ajudar a cumprir a obrigação, que é de nós 
todos, de fazer um setor aeroviário de que tenhamos orgulho, não só das 
companhias que estão do lado de dentro da cerca, mas que tenhamos 
um desempenho muito bom.

Meu compromisso é total com tudo isso. 
Concessão de aeroportos. O mundo mudou. E a regulamentação, a 

forma de operar no mundo também mudou. Hoje em dia não existem 
no mundo grandes empresas que não tenham parceiros. Estamos falan-
do, por exemplo, de se ter uma concessão para o setor privado. Se ob-
servarmos, veremos que isso já acontece. No setor de energia acontece 
todos os dias com os grandes leilões de energia. Há muitas parcerias do 
setor público com o privado muito boas, que propiciam um desenvolvi-
mento e uma realização de investimentos de forma mais rápida, não só 



147

por questão de simplificação, de melhores práticas, de gestão, mas para 
angariar recursos. O Banco do Brasil mantém várias parcerias em que é 
minoritário. 

Creio que o fato de haver as concessões e elas envolverem empresa 
pública, que é um princípio da modelagem que estamos fazendo para 
os aeroportos, é muito bom e servirá para termos paradigmas, eventos 
que permitam a competição entre aeroportos, uma competição que vai 
atender ao usuário. Essa nova fase vai responder, ao longo do tempo, a 
uma série de perguntas, porque nada como uma boa competição para 
sabermos que vamos ser melhor atendidos.

Do ponto de vista de “garantias”, entre aspas, de que os cronogra-
mas serão cumpridos e de que vamos ter mais parceiros no mercado 
interno para investir nesse setor, concessão é uma coisa, como disse, que 
acontece lá fora, já acontece aqui dentro e acho que vai continuar daqui 
para a frente, porque é um instrumento bastante importante e que não 
podemos desprezar – não podemos ter preconceito com instrumentos. 
Tanto que São Gonçalo do Amarante está aí – vai ser um aeroporto 
totalmente concessionado, sem participação da Infraero. No dia 19 de 
julho será feito um leilão. Vai dar certo, vamos sair. 

Essas três concessões já estão decididas. Estamos estudando outras 
– Confins e Galeão. É um instrumento importantíssimo, que devemos 
considerar. 

Principais gargalos nos aeroportos. O Dr. Gustavo apresentou bem. 
Nós temos um mais crítico. Tenho recebido muita gente porque nunca 
vi um setor que desperta tanto interesse como o dos aeroportos. Já tra-
balhei em muita coisa, mas aeroporto é uma coisa que chama a atenção 
mesmo. É claro, porque mexe com a vida de todo mundo. Todo mundo 
aqui viaja de avião. Cada vez mais pessoas viajam de avião, o que é muito 
bom. Todos já tivemos alguma vez algum percalço, já assistimos a algum 
problema. Eu estava em Brasília no dia do primeiro apagão, daquela con-
fusão que houve aqui. Todos nós que viajamos de avião sofremos isso. 

Há alguns problemas de curtíssimo prazo. Vamos citar os maiores. 
Foi apresentado o caso do aeroporto de Guarulhos, em que temos que 
fazer, necessariamente, melhorias de gestão. Estamos fazendo isso. Tan-
to é que um dos centros de gestão de aeroportos vai começar em Gua-
rulhos para aumentarmos a produtividade e a qualidade do serviço que 
prestamos lá. No aeroporto de Brasília estamos fazendo a mesma coisa. 
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Existem outros aeroportos – não só das cidades-sedes da Copa – de 
capitais, principalmente, que, sabemos, estão com dificuldades. Esta-
mos trabalhando não só para os aeroportos das cidades-sedes da Copa. 
Outros que não estão nessa lista também são objeto da nossa preocupa-
ção, porque a qualidade de atendimento ao cliente tem que ser a mesma 
em todos os lugares; todos merecem ser tratados da mesma forma.

Nos aeroportos que têm gargalo estamos fazendo intervenções de 
gestão e de investimento. Devemos, com isso – como foi apresentado 
pelo Dr. Gustavo –, atender não só às necessidades da Copa, mas às de 
agora até a Copa e para a frente. 

Essa é a nossa forma de trabalhar. Não sei se respondi aos questiona-
mentos do deputado.

O deputado Otavio Leite fez uma série de perguntas, a quem agrade-
ço pelos comentários.

Concessão no Rio de Janeiro. A ideia é fazermos uma concessão em 
que a única regra estabelecida até agora é a da participação da Infraero de 
até 49%. A modelagem desse processo já está sendo iniciada. O BNDES 
está nos ajudando nisso. Será feito até dezembro deste ano. 

Esse setor é, como vimos hoje, cheio de detalhes. Para que os aero-
portos, ao serem concedidos, atendam a todos os interesses públicos, 
teremos que ouvir bastante dos senhores e de outros interessados – se 
possível, questionem, ponderem – o que devemos observar para não 
esquecer nenhuma regra, ou pelo menos as que pudermos ver num pri-
meiro momento, para que o interesse público seja atendido.

Vamos fazer a concessão dos outros aeroportos, mas o Rio de Janeiro 
está na lista. Estamos estudando a possibilidade de fazer uma concessão 
para o Rio de Janeiro semelhante à que estamos trabalhando nos outros 
já anunciados. Estamos fazendo a mesma coisa com Confins. Certamen-
te há uma alternativa, que está sendo estudada com vigor. 

Vou responder mais algumas questões, e a turma complementará as 
respostas. Durante esse tempo, algumas perguntas que os senhores fize-
ram para mim já andei fazendo. Não é privilégio de ninguém ter dúvidas. 
Estou no cargo há pouco tempo, mas também fiz algumas perguntas lá. 

Formação de pilotos é uma coisa com a qual nos preocupamos. Eu era 
diretor da área de infraestrutura no BNDES. Além de aeroporto, anali-
sava toda a parte de logística – portos, estradas, ferrovias, rodovias –,  
cada um com o seu problema, mas todos muito parecidos. O pessoal  
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de navegação de cabotagem tem o mesmo problema, porque lá é só a 
Marinha que forma pilotos e, na verdade, como há um crescimento mui-
to grande da frota de cabotagem no país, há dificuldade quanto à forma-
ção de pilotos. Eles estão trabalhando para fazer, talvez, uma parceria 
com as universidades para permitir que isso seja feito. 

O assunto formação de pilotos foi um sobre o qual perguntei. Esta-
mos discutindo a forma como se poderia melhorar isso: fortalecendo 
os aeroclubes? Fortalecendo, de alguma forma, parcerias com algumas 
universidades ou com alguns centros que possam melhorar a formação, 
não só aumentar o número de formandos, mas fortalecer a qualidade de 
quem os está formando? 

Eu já fiz essas perguntas e nós estamos refletindo sobre isso.
Talvez depois o pessoal da Anac e do Decea possa refletir um pouco 

mais sobre o assunto.
Quanto à questão dos controladores de voo, no dia em que cheguei 

tive conversas com o brigadeiro Saito e, posteriormente, com o pessoal 
do Decea. Sei que é preocupação da Aeronáutica a formação de pessoal.

Como disse o brigadeiro Ramon, eles estão formando cerca de 300 
pessoas por ano, quantitativo que dá para atender nossas necessidades até 
a Copa. Certamente, há preocupação com isso. Porém, o Brigadeiro Ra-
mon certamente pode responder muito melhor do que eu a essa pergunta.

Sobre a criação da Autoridade Aeroportuária, num primeiro mo-
mento nós tomamos a decisão de criar esses dois centros pilotos de go-
vernança nos aeroportos, um em Guarulhos e outro em Brasília, sem 
definir um gestor, qualquer que seja o nome que venhamos a usar, por-
que eu acredito...

Sempre trabalhei assim. A forma de o BNDES trabalhar é em equipe. 
E nada como trabalhar em equipe para entender melhor o problema, 
que se enxerga de vários ângulos e, segundo, através de especialização 
setorial.

Como eu acho que nós temos especialização setorial, temos pessoas 
altamente competentes trabalhando tanto nas empresas privadas como 
nos órgãos de governo, o que precisamos é de uma melhor gestão des-
se processo, com as pessoas trabalhando juntas. Eu acredito piamente 
nisso, porque foi assim que fui treinado na minha vida, ou seja, com tra-
balho em equipe. Ao participarem de um desses centros de governança, 
elas passarão a entender os problemas do aeroporto. Por exemplo, se 
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um avião que pousou for manejado de uma determinada forma e o mais 
rapidamente puder entrar num finger, ou se ele ficar muito mais tempo 
porque alguém, por algum motivo, deu uma dormida ou qualquer coisa 
desse tipo, isso pode começar a implicar uma série de ineficiências su-
cessivas. Ou como isso pode acontecer até no alto, se o avião não descer 
na velocidade desejada. Ou se alguém que estiver colocando ou retiran-
do as malas de dentro do avião não fizer isso de forma adequada. Ou se 
houver uma fila muito grande na Receita Federal ou na Polícia Federal. 
Essas coisas todas têm impacto na capacidade do aeroporto. Se formos 
quantificar isso...

Naquele estudo que nós contratamos no BNDES, que está sendo bas-
tante útil agora na discussão de melhores práticas, investimentos e mo-
delagem de como fazer as coisas, verifica-se que os ganhos de tempo nos 
aeroportos que têm mais produtividade no mundo são minutos aqui, 
minutos ali... Quando se soma um monte de minutos, dá uma hora. Essa 
questão é fundamental.

Eu quero que nos primeiros dois, três meses nós tenhamos essa tur-
ma trabalhando em equipe. Eles verão o quanto são importantes para o 
sucesso ou até para o insucesso – uma eficiência não muito boa.

Eu não tenho dúvida de que as pessoas vão entender isso, vão come-
çar a gostar de trabalhar em conjunto, porque isso é bom, as pessoas 
crescem com essa forma de trabalho. E aí nós vamos indicar alguma 
pessoa responsável nos aeroportos. Se a sua pergunta era essa, nós va-
mos fazer isso, mas vamos deixar a turma sedimentar um pouco, sentir 
um pouco o que vai acontecer. Posteriormente indicaremos a entidade 
ou instituição mais adequada, ainda a ser definida.

Questões do deputado Dimas. Há uma série de perguntas para a 
Anac, para a Infraero, para o Decea e para mim.

Minha opinião sobre a concessão. Eu já dei a minha opinião. Eu acho 
esse um instrumento imprescindível, do qual não podemos abrir mão. 
Ninguém no mundo abre mão dele. Temos feito muito isso aqui e não 
devemos abrir mão desse instrumento. Acho que vai ser muito útil e 
muito bom para o setor. Quem conseguir chegar ao final, daqui a um 
tempo, vai enxergar. Esse é um movimento em que, daqui a pouco, va-
mos ver nossos aeroportos em um outro padrão de competitividade. Es-
taremos em outra situação de realização de investimentos. Eu acho que 
isso vai ser importante não só para os aeroportos em si, mas também 
para a Infraero e para todas as instituições do setor. Não tenho dúvida 
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de que foi a decisão correta e de que temos de fazê-la acontecer o mais 
rápido possível.

Como eu disse, nós temos conversado, e muito, com as companhias 
aéreas. Eu fiz, logo no primeiro mês em que cheguei, depois de ter con-
versado com os órgãos de governo, uma reunião com todas as compa-
nhias aéreas para dizer o óbvio: se nós não trabalharmos juntos – e esse 
“nós” se expande para dentro e para fora da cerca – vamos perder uma 
grande oportunidade de ter um setor muito eficiente no país, o que não 
teremos se todos não trabalharmos juntos. Não tenho dúvida nenhuma 
disso. Perderemos a oportunidade de ser mais competitivos do que so-
mos. E elas entenderam isso, pelo que me externaram. O que me disse-
ram foi que estão engajadas nesse processo, que participarão disso, que 
se empenharão nisso. Combinei com elas termos círculos de governan-
ça, os menores táticos operacionais dentro dos aeroportos que nós já 
estamos colocando e que daqui a alguns dias estarão funcionando. Isso 
é uma realidade que vai se concretizar em pouco tempo.

Combinei com eles pensarmos em um círculo mais expandido: um 
ano. Como sabemos que temos dificuldades, não precisamos criar pro-
blemas para nós mesmos dentro de um ano. Então, nós podemos ter a 
gestão de um círculo um pouco mais largo, de um ano, em que possa-
mos discutir ações que nos possibilitem tirar o máximo de capacidade 
daqueles aeroportos, sem transtornos. Nós podemos criar alternativas, 
nós podemos ter soluções bastante mais racionais e razoáveis sem criar 
um eventual risco de crise em algum aeroporto, principalmente em épo-
cas que, sabemos, costumam dar problema. Mas para isso precisamos 
trabalhar todos nós. Sabemos que uma série de coisas imprevisíveis po-
dem acontecer, mas, às vezes, são imprevisíveis previsíveis. Temos de ter 
becapes, temos de ter alternativas para não sofrermos com esses proble-
mas. O que eu quero dizer com isso? Que nós estamos conversando com 
as companhias e pedindo-lhes que tenham uma atitude colaborativa, 
participativa. Eu acredito muito que quem participa, quem colabora está 
empenhado na solução do problema. A pior coisa do mundo é quando 
todos ficam separados, ninguém conversa, ninguém se fala. Foi dito aqui 
que o próprio Congresso Nacional reclama que nós não estamos aqui. 
Por isso, todos nós, do governo, estamos aqui, exatamente para atender a 
essa convocação, a esse convite, pois queremos discutir tudo e de forma 
clara. É isto que temos dito às companhias: que elas são parceiras, mas 
que nós também temos a nossa responsabilidade. Precisamos trabalhar  
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em conjunto para fazermos isso de forma harmônica. É isso que temos 
dito. Vamos continuar com essa governança, não tenham dúvida.

Pessoas presas em avião. Não sei, nunca fiquei preso em avião. Aliás, 
fiquei, uma vez, na Argentina. Uma vez eu voei para a Argentina. Houve 
problemas com um vulcão e o nosso voo foi transferido para um outro 
aeroporto. Eu fiquei preso dentro do avião por cerca de duas horas porque 
não havia escadas suficientes para descermos. Eu olhava pela janelinha e 
via um cara encostando a escada. No fim, eu já estava disputando a esca-
da, queria saber para onde iria a escada depois que todos saíssem. Esse é 
mesmo um problema. Não sei qual foi o caso específico, não tive conhe-
cimento. Eu não sei se foi porque não se poderia descer porque o avião 
não estava no finger, mas, em princípio, todos têm direito a sair do avião.

As pessoas não podem ser sequestradas. No meu caso, particular, 
uma vez eu saí do avião. Aconteceu isso comigo há alguns anos. O meu 
voo atrasou. Devido ao tempo que fiquei dentro do avião, não conse-
guiria chegar ao compromisso. Por isso, saí. Não me criaram nenhum 
problema, o que não quer dizer que não tenha acontecido com outras 
pessoas. Agora, eu acredito que ninguém pode ser sequestrado. Não te-
nho dúvida disso.

Controle do preço dos serviços nos aeroportos. Em tese, ali há um 
regime de competição. Há um monte de gente que vende cafezinho e 
outras coisas. Eu não sei, mas não acredito que exista um tabelamento 
para serviços prestados em aeroportos. Assim como as tarifas dos aviões 
são liberadas – até um teto elas são liberadas –, no caso dos aeroportos 
eu acredito que não exista nenhum órgão que exerça esse controle, a não 
ser os órgãos normais das cidades, que de certa forma verificam se há al-
guma coisa fora do padrão. Não sei se depois alguém poderia responder 
isso melhor. Não sei se consegui atender ao deputado, mas tentei.

Deputado César. Eu acho que o diálogo, como já externei aqui, tem 
de melhorar muito mesmo. Nós temos de trabalhar juntos, temos de 
dialogar para obter soluções para o setor, senão não vamos caminhar da 
forma como devemos.

Data das obras. Acho que já me referi a isso. É um compromisso não 
só meu, mas do presidente da Infraero e de todos da empresa que aqui 
estão nos acompanhando. Não temos dúvida de que vamos cumprir o 
que estamos propondo. Essa é a nossa disposição.

Quanto à questão das empresas que não compareceram, eu, particu-
larmente, conversei com as companhias e lhes pedi que viessem aqui, 
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que comparecessem, porque é importante termos a responsabilidade de, 
uma vez convidados por uma Casa do Congresso Nacional, compare-
cer para prestar os devidos esclarecimentos e para pedir ajuda no que o 
Congresso Nacional puder nos ajudar. Eu pedi que houvesse transparên-
cia e que nos ajudassem nesse processo de governança coletiva. Não sei 
se porque eu pedi, mas estiveram aqui depois. Eu não estava aqui, não 
sei; soube de algumas coisas que se falou. Mas, de novo, o setor precisa 
de todos trabalhando em conjunto. Os senhores jamais me verão chegar 
aqui e reclamar de alguém, porque, como dizia Neném Prancha, no Rio 
de Janeiro, quem reclama já perdeu. Como não queremos perder, quere-
mos ganhar, estaremos aqui para disputar, olhar no olho e dar resposta 
sobre aquilo que pudermos responder, sobre o que pudermos resolver.

Deputado Eduardo Sciarra. Essa de 2009 vou pedir aos companhei-
ros que comentem. Se alguém da diretoria tiver memória melhor do que 
a minha poderá responder melhor.

Nosso objetivo é, como bem disse V.Exa., não só atender durante a 
Copa do Mundo. Nós queremos atender o cidadão no dia a dia. A Copa 
é um evento em razão do qual alguns dias serão mais sensíveis. Mecanis-
mos poderiam ser criados nas próprias cidades para diminuir os proble-
mas. Mas não é isso. O nosso dever de casa é permanente. Não podemos 
ficar olhando aeroportos só com a visão da Copa do Mundo ou das Olim-
píadas. O nosso dever é fazer com que eles funcionem sempre e atendam 
bem ao usuário. Essa é a nossa meta, o nosso objetivo, o nosso empenho.

Aeroporto Afonso Pena. Falta de pátio. Vou pedir também ao Gustavo  
para responder.

Foz do Iguaçu, idem.
Em geral, temos recebido muitas reclamações sobre vários aeropor-

tos, mesmo os que não dizem respeito à Copa, como esse de que o se-
nhor está falando.

Tenho recebido muitas pessoas, inclusive parlamentares. Tenho re-
cebido todos que posso receber. Infelizmente, minha agenda não é su-
ficiente para atender a todos. Se alguém precisa ter alguma conversa 
comigo, não há problema algum, marco na agenda. Eu só descobri que a 
minha agenda não é elástica o suficiente para atender a todos, nem em 
um dia, nem em uma semana. É mesmo um problema. Mas eu tenho ten-
tado. Todos que me têm pedido audiência sabem que tenho procurado 
atendê-los. Inclusive, estaremos no Senado, na semana que vem, dia sete,  
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para fazer a mesma apresentação que fizemos aqui hoje, com a mesma 
transparência. Faço questão disso.

Estamos olhando todos os aeroportos. Estamos revisitando os aero-
portos. Vamos dar solução a essas questões. Sabemos que nosso trabalho 
é atender a todos, não somente aos aeroportos das cidades-sedes da Copa.

São Gonçalo do Amarante. Não sei, mas eu acho que, como já saiu 
uma concessão e estão saindo três outras agora, é algo para se refletir. 
Agora estamos trabalhando com Rio de Janeiro e Confins. Certamente 
vamos refletir sobre essas outras possibilidades. Não sei se é a panaceia, 
mas é um instrumento muito importante. O importante é que, qualquer 
que seja a solução, os usuários sejam atendidos na forma correta.

Acho que é isso.
Obrigado pela paciência. 
o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Em comum 

acordo com o deputado Roberto Santiago, vou pedir um tempo para as 
respostas, porque senão nós vamos nos estender e os outros deputados 
não terão oportunidade de perguntar. Vou estipular um tempo para que 
possamos ter a resposta deles também.

Vamos dar um tempo de três minutos, com tolerância de dois minu-
tos, para que tenhamos a resposta. 

Vou passar a palavra ao presidente da Infraero.
o sr. aNTÔNio GusTaVo maTos do VaLe – Primeiramen-

te, deputado Valadares Filho, quero dizer que o prazo para o cumpri-
mento das obras é, sem dúvida, o nosso grande desafio. 

Eu também não conhecia esse relatório que o deputado Sierra citou. 
Mas a nossa decisão é que todo esse cronograma da obra está no site 
da Infraero. Nós poderemos ser fiscalizados não de dois em dois anos, 
como V.Exa. citou, mas todos os dias, inclusive pela imprensa. Qualquer 
desvio em qualquer um desses prazos, a Infraero poderá ser convocada 
imediatamente para explicar o que aconteceu. Dentro do nosso geren-
ciamento, toda a área de acompanhamento do projeto dessa obra está 
sendo reestruturada numa gestão mais efetiva.

Do ponto de vista da privatização dos aeroportos, na realidade, essa 
concessão foi decidida pelo governo federal. Efetivamente, nós, enquanto 
brasileiros, devemos aproveitar todo o recurso que está chegando ao país, 
dito pela imprensa todos os dias. Na realidade, fazer com que o poder pú-
blico seja o único responsável por todos os investimentos em aeroportos  
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não é uma coisa lógica, nem justa com o povo brasileiro, já que esses re-
cursos poderiam ser utilizados em outras obras para a sociedade.

Então, é razoável que, em relação ao aeroporto, sendo um bom ne-
gócio, com todo esse dinheiro sobrando no mundo, parte desses recur-
sos seja para fazer investimentos pela iniciativa privada. O setor público 
tem sido obrigado a fazê-los em todos os anos de existência da aviação 
civil no Brasil.

Os principais gargalos da Copa do Mundo são mesmo Guarulhos, 
Brasília e Cuiabá. E os nossos maiores gargalos fora da Copa do Mundo 
são Goiânia e Vitória.

Em relação a Aracaju, como V.Exa. disse, o governador esteve aqui 
em Brasília com a presidenta. Assim que terminou a reunião, eu fui con-
vocado à Casa Civil. Numa reunião com o ministro Palocci e com o go-
vernador, a Infraero reafirmou o seu acordo com Aracaju: reformar toda 
a parte de infraestrutura do aeroporto, tirar aquele morro que está lá, a 
fim de fazer com que a pista seja aumentada, e reformar o TPS. Eu tenho 
um assessor da diretoria de engenharia que só se dedica ao projeto de 
Aracaju, e ele vai ser cumprido.

Acho que já respondi ao deputado Otavio leite sobre a questão da 
privatização e a importância da outorga desse processo.

Deputado Dimas Ramalho, o orçamento da Infraero para investi-
mento é de 2,2 bilhões de reais; para custeio, 2,8 bilhões de reais. A ar-
recadação gira em torno de 4 bilhões de reais. 

Quem regula a Infraero? A Infraero é uma empresa pública, e como 
tal ela é regulada por todos os fiscalizadores e normatizadores do poder 
público e, sem dúvida, sujeita a todas as regras inerentes ao poder pú-
blico.

V.Exa. perguntou sobre o percentual de terceirização. Há hoje cerca de 
23 mil funcionários terceirizados em todos os aeroportos da Infraero. Todo 
o serviço de manutenção, de higiene e de segurança é terceirizado. Todos 
os terceirizados são submetidos a treinamento e avaliação constantes.

Em relação a Congonhas, tenho a informação de que são 34 movi-
mentos por dia e não 24. São 30 da aviação comercial e 4 da aviação 
geral. É a informação que tenho, não tenho condições de discutir.

(Não identificado) – Funcionários diretos, presidente?
o sr. aNTÔNio GusTaVo maTos do VaLe – Funcionários 

diretos da Infraero?
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(Não identificado) – Sim.
o sr. aNTÔNio GusTaVo maTos do VaLe – Doze mil. 
No caso das lojas, a concessão é feita obrigatoriamente, em todos os 

sentidos, por licitação pelo maior preço. Nós não temos poder de exigir 
preço menor ou maior das concessionárias, já que somos obrigados a 
conceder os espaços pelo maior preço. A receita de concessão da Infra-
ero foi de 945 milhões de reais no ano passado.

Deputado Eduardo Sciarra, voltando ao assunto do controle das 
obras, eu concordo com V.Exa. Também não quero entrar no mérito do 
que aconteceu no passado, já que a nossa função é fazer com que não 
aconteça de novo. Como eu disse no início, nós temos toda uma adequa-
ção nesse sentido.

No caso de Curitiba, volto a dizer que V.Exa. tem razão. Mas digo que 
a obra do pátio, sem dúvida, foi contratada no último dia 25 de maio, 
vai-se iniciar imediatamente e deve ficar pronta no ano que vem.

Deputado, com relação à pista de taxiway, ressalto que os projetos 
estão concluídos, e o edital deve sair, mais ou menos, em 45 dias. Res-
pondo contritamente à pergunta que V.Exa. fez.

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
o sr. aNTÔNio GusTaVo maTos do VaLe – A terceira pista 

de Curitiba não está em estudo até 2014. Nas nossas prioridades, ela não 
está permitida. Podemos até observar como está o processo da terceira 
pista. Ele existe, mas até 2014, eu garanto a V.Exa., não temos a menor 
chance de praticá-lo.

Como V.Exa. perguntou, nós não temos um projeto para ampliação 
da pista de Foz do Iguaçu, mas temos um projeto, já pronto, de reforma 
integral do terminal. Realmente, o projeto executivo está todo pronto. A 
obra vai ser iniciada no segundo semestre e vai ser concluída em 2012. 
Vai envolver um investimento de 30 milhões de reais.

Sr. Presidente, se V.Exa. me permite, eu não me lembro qual deputado 
disse que a Central de Atendimento de Brasília estava fechada às 20 ho-
ras. Eu vou verificar, porque não é para estar.  

(Não identificado) – Foi o deputado César Halum e eu também. Eu 
verifiquei, estava fechado. Deve ter tido algum problema naquele dia. 

Obrigado. 
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o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Consulto os Srs. 
Deputados se podemos passar para a lista de oradores.

(Não identificado) – Eu tenho uma pergunta para a Anac.
o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Para a Anac?
(Não identificado) – Isso. 
o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Então, três mi-

nutos para resposta, Sr. Pellegrino.
(Não identificado) – Sr. Presidente, eu também fiz dois questiona-

mentos à Anac.
o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Três minutos 

para a resposta, Pellegrino.
o sr. CarLos eduardo PeLLeGriNo – Muito obrigado, Sr. 

Deputado.
Quero deixar claro que, além da minha presença, estão presentes 

aqui na audiência o diretor Ricardo Bezerra e o diretor Cláudio Passos.
Vamos tentar capturar rapidamente as perguntas. 
Primeiramente, o deputado Valadares Filho fez duas perguntas, basi-

camente, com relação à proteção do consumidor.
Duas grandes normativas já estão publicadas e em vigor: a Resolução 

nº 141, que fiz questão de mostrar. Há um folheto, muito bem explicativo, 
que está sendo distribuído nos principais aeroportos, no qual mostramos 
os direitos dos nossos passageiros aqui no Brasil, principalmente nas em-
presas que operam com voos regulares. Do ponto de vista da recepção de 
reclamações, a Instrução Normativa nº 48, publicada em 2010, obriga as 
empresas aéreas a darem o tratamento aos questionamentos. 

Do ponto de vista de melhoria da regulação, nós temos uma propos-
ta, já colocada em audiência pública, chamada Reatar, uma regulação 
justamente para trabalhar no ponto final do atendimento da empresa 
aérea ao questionamento do passageiro.

O importante é deixarmos claro aqui para os senhores qual o dever 
da Anac e onde ela trabalha. 

Primeiramente, a Anac trabalha no direito administrativo. Ela não 
tem poder de polícia para, na hora de uma queixa, levar o passageiro e 
obrigá-lo àquela ação. Isso não está dentro de sua regra.

Do ponto de vista das nossas ações...
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(Não identificado) – Sr. Presidente, só para esclarecer, quem tem o 
poder de polícia? 

o sr. CarLos eduardo PeLLeGriNo – A Polícia Federal 
é que tem o poder de polícia; a Anac tem ação administrativa, Sr. 
Deputado.

Do ponto de vista da ação da Anac, estamos trabalhando para dei-
xar claro às empresas como agiremos e como cobraremos. Elas são as 
primeiras responsáveis a dar total atendimento ao seu passageiro, para 
quem está vendendo aquele produto. Então, a empresa aérea é obrigada 
a atender à queixa do seu passageiro – este é o primeiro. 

A Anac aqui entra de que forma? A Anac vai verificar se ela está dan-
do aquele atendimento e vai sancioná-la, dentro da abertura do proces-
so administrativo, dando toda a visão da lei, para, caso ela não tenha 
executado corretamente a ação, poder questioná-la e, dentro das ações 
previstas no Código Brasileiro da Aeronáutica, no art. 299, indo da san-
ção pecuniária até à cassação. Então, essa é a ação da Anac com relação 
à questão.

Deputado Otávio leite, boa tarde. Sua pergunta em relação à forma-
ção de pilotos foi excelente. A Anac, desde o ano passado, vem traba-
lhando na questão. Nós, quando estávamos na diretoria de operações, 
estudamos o nosso modelo de formação de pilotos e começamos a ques-
tioná-lo. Entendemos que o nosso modelo precisa ser revisto. Iniciamos 
uma pesquisa aberta em vários outros países. Estivemos no Canadá, uma 
equipe nossa esteve nos Estados Unidos, trouxemos pessoas da Europa, 
para ver como podemos melhorar, como fazer para que a formação do 
nosso piloto, do nosso mecânico, seja cada vez melhor, para que a nossa 
aviação – como o ministro colocou –, que está crescendo rapidamente, 
possa se adequar a isso. 

Estamos trabalhando com aeroclubes, escolas, centros de treinamen-
tos, para implantar uma série de novas regras para que possam melho-
rar. Mas isso é a ação da regulação. É a melhoria. O que a Anac, pro-
priamente dita, pode fazer para incluir pessoas nessa formação? Nós 
já gastamos, desde a criação da Anac, mais de 5 milhões de reais em 
bolsas. Quais são essas bolsas? Estamos trabalhando com bolsas para a 
formação de pilotos. Inicialmente, bolsas para pilotos de avião; este ano 
inauguraremos as bolsas para piloto de helicóptero. Esse é um projeto 
piloto. O custo da hora de voo de piloto de helicóptero é altíssimo. Em 
certos locais, chega a mil reais hora/voo. Portanto, a Anac está estudan-
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do o problema, e queremos lançar um projeto ainda este ano. Temos 
mais de 370 pilotos inscritos no projeto de bolsas da Anac desde 2008 
até o ano passado. 

Também temos que trabalhar com a formação de mecânicos aero-
náuticos. Temos mais de 900 mecânicos sendo formados dentro das 
nossas bolsas. Para isso, temos uma superintendência de capacitação 
e desenvolvimento de pessoas que trabalha diuturnamente nessa linha 
de ação em vários polos. Abrimos polos em São José dos Campos, Flo-
rianópolis, Belo Horizonte, Recife e logicamente temos o polo inicial, 
Porto Alegre.

Com relação às perguntas dos deputados Dimas Ramalho, já respon-
demos a algumas delas, mas eu gostaria de deixar claro a questão com 
relação a atrasos, como o senhor perguntou claramente. 

Hoje, como o Brigadeiro Ramon comentou, nós tivemos um proble-
ma em relação à meteorologia. Vários aeroportos tiveram problemas de 
operação, e a segurança determinou a não operação desses aeroportos. 
Hoje, segundo a última consulta que tive, estamos com 21,1% de atrasos, 
que já foram reduzidos para, na hora, 5,3%. Ou seja, houve um grande 
aumento no início de dia; agora já está retornando. Houve um cancela-
mento de 10,7%. 

Para o senhor comparar, ontem, como não houve problema de mete-
orologia, o setor como um todo fechou com 9%. Ou seja, a nossa média 
de 10% foi atingida, foi abaixo, e cancelamento em torno de 7%. Durante 
todo o ano de 2011, ficamos com uma média de 11,3% de atraso.

(Não identificado) – Taxa-conforto.
o sr. CarLos eduardo PeLLeGriNo – Esse é o próximo.
(Não identificado) – Aliás, esse foi um dos assuntos mais debatidos 

com as companhias aéreas na audiência pública.
(Não identificado) – Nas redes sociais também. De 100 e-mails, 90 

se referem à taxa conforto e à distância da poltrona. 
o sr. CarLos eduardo PeLLeGriNo – Taxa-conforto. A lei 

que criou a Anac não dá à agência poder para regular esse tipo de ação. 
Então, a liberdade tarifária e a escolha com relação ao que vai se cobrar 
cabe à relação entre o consumidor e a empresa. A taxa tarifária a ser 
cobrada é assim colocada.

Com relação aos locais onde estão sendo colocados – e a Anac está 
fiscalizando –, como o senhor muito bem disse sobre as primeiras  
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fileiras, a Resolução nº 9, da Anac, obriga as empresas a priorizarem 
a portadores de deficiência f ísica, gestantes e pessoas com dificuldade 
de locomoção. Nos pontos que não são cumpridos, a Anac tem atuado 
e fiscalizado. Dentro do meu conhecimento até agora, e eu questionei, 
não temos ciência nenhuma de problemas desse tipo. 

Quanto à saída de emergência, como o senhor também colocou, há 
uma ação muito importante, porque quem está ali deve ter capacidade 
para operá-la. Portanto, a empresa aérea não pode vender esse assento 
para quem tem certas restrições de movimentos e não consegue operar. 
A Anac tem fiscalizado e, pelo meu conhecimento, não temos nenhum 
registro de problemas com relação a isso.

Quanto ao selo dimensional, estamos dando ao cliente a informação 
para que possa escolher. Temos todas as empresas aéreas já relacionadas 
e catalogadas com relação ao selo dimensional. Pela Resolução nº 135, 
da Anac, temos o prazo de 180 dias para que as empresas – e aqui todas 
se encaixam – possam fazer duas ações: alterar o sistema de reservas e 
colocar essa informação disponível na hora da compra da passagem e 
selar suas aeronaves. Está tudo sendo cumprido, e nós fiscalizaremos 
diuturnamente. 

Um último adendo. O senhor me fez uma pergunta que acho extre-
mamente importante ser respondida. O senhor me perguntou por que 
o número de autuação cresceu. Claramente, é um procedimento diu-
turno de melhoria. A fiscalização na Anac tinha um grande problema: 
nós não tínhamos capacidade muito boa de registrar nossas sanções e 
tínhamos dificuldade em transformar nossos autos de infrações em efe-
tivos de sanções. Isso já está sendo resolvido. Trabalhamos fortemente 
na padronização e capacitação dos nossos inspetores. O senhor viu no 
quadro que esses números aumentaram. Eles aumentaram não por que 
simplesmente as pessoas estão fazendo mais besteiras, não, mas porque 
a Anac está sendo mais efetiva na suas fiscalizações, e seus inspetores 
estão sendo capazes de efetivamente registrarem os autos, e as sanções 
estão sendo cobradas.

o sr. dePuTado eduardo sCiarra – Sr. Presidente, descul-
pe-me, mas eu fiz uma pergunta dirigida a Anac sobre a questão da restri-
ção a algumas companhias aéreas de operar em determinados aeroportos.

o sr. CarLos eduardo PeLLeGriNo – Deputado Eduardo, 
estou tentando cumprir o tempo. Estou pronto para responder ao se-
nhor, eu iria procurá-lo depois.
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A Anac não tem nenhuma restrição. A Lei da Anac, se não me enga-
no, art. 48 – o seu caput foi deletado; o parágrafo único continua. Então, 
há total liberdade de escolha da companhia que o cliente quer usar para 
voar de um local para outro. A restrição existe na restrição operacional. 
Como isso é executado? Nós temos um sistema. O Departamento de 
Controle de Espaço Aéreo, a Infraero, trabalha em coordenação conos-
co, para saber se aquele voo que a empresa está solicitando do ponto A 
para o ponto B tem capacidade de ser executado, dado que a Anac vai 
avaliar do ponto de vista de segurança. Há segurança no voo? Sim. A 
aeronave cabe naquele aeroporto? Sim. Então, podem iniciar o traba-
lho, e os outros que trabalham conosco darão sua anuência quanto à 
capacidade aeroportuária e à capacidade do controle do espaço aéreo. 
(ininteligível) totalmente digital.

o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – O brigadeiro 
Ramon quer acrescentar alguma coisa?

o sr. ramoN borGes Cardoso – Não em relação a essa 
questão, mas tenho algumas perguntas a responder. 

Dando continuidade às nossas respostas, primeiro responderei ao 
deputado Otávio Leite sobre a parte do inglês. 

A partir de agora, nos editais de convocação para concursos de contro-
ladores, estamos exigindo um nível de inglês adequado, para que, durante 
o curso, o controlador faça apenas a formação do inglês orientado para o 
tipo de trabalho que executará, e não o inglês básico, como era feito anti-
gamente, quando nós tínhamos que começar a formação do inglês básico, 
para depois passar para o inglês por objetivo. Então, isso já está nos editais 
de convocação para os concursos públicos que são realizados.

Sr. Deputado Dimas Ramalho, em relação à formação dos controla-
dores é a mesma coisa. Nós estamos formando cerca de 300 por ano. O 
nosso objetivo é alcançar o número ideal em 2014.

Eu não posso formar mais do que 300 por ano, porque não há ca-
pacidade de formação. Mesmo que tivéssemos maior número de con-
troladores, eu demandaria mais tempo para formá-los. Então, esse é o 
número adequado, e nós estamos acompanhando.

Em relação a equipamentos, nós temos uma quantidade suficiente, 
seja de equipamentos de comunicação, seja de navegação ou até mesmo 
de radares. Em comparação com outros países do nosso tamanho, nós 
temos inclusive mais equipamentos. Falando, por exemplo, da China, 
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que tem um tamanho bastante grande, ela tem cerca de 70 radares, e 
nós temos 170 radares. Então, é uma comparação que mostra como nós 
estamos aplicando os recursos para poder atingir a cobertura do país.

Em termos de comunicações e auxílios, do mesmo modo.
Em relação às lições aprendidas, que o senhor pediu, há algumas mo-

dificações nos softwares de controle. Nós já temos hoje uma nova versão, 
chamada Sagitário, que incorpora novas funcionalidades que permitem 
maior nível de alerta aos controladores de possíveis conflitos que eles 
possam ocasionar. E também, como lição aprendida, um maior treina-
mento dos controladores em relação ao uso desse software, porque exis-
tem funcionalidades que acabam sendo esquecidas, e nós precisamos 
renovar esse treinamento durante todo o tempo para que eles possam 
acompanhar realmente o que existe de disponibilidade. 

Outro item que o senhor comentou: sobre a possibilidade de separa-
ção civil e militar. Isso é uma decisão de Estado, e temos as duas versões: 
alguns países têm sistema de controle civil e outro militar. 

Temos um caso específico, que é o da Austrália, que tinha exatamen-
te isto: um sistema civil e outro militar. E o Congresso determinou, em 
março do ano passado, que esses dois sistemas se juntassem, que ficas-
sem iguais ao nosso. Deu um prazo de dois anos para a Força Aérea da 
Austrália completar essa formação e fazer um sistema integrado.

E o último item, para responder, é em relação àquela informação de 
um avião para o outro, que nós chamamos de TCAS. 

Este é um report de uma revista de segurança dos Estados Unidos, 
que fez uma análise durante determinado período, computando três mi-
lhões de voos, para verificar quantas vezes houve um RA, que é a infor-
mação de uma aeronave para outra quando teve que fazer uma mudança 
de rota. Foi exatamente isso que aconteceu em Brasília. 

Então, nós vemos que nesse período que foi analisado lá nos Esta-
dos Unidos, durante um ano, esses três milhões de voo tiveram 38.100  
reports de mudanças devido a uma aeronave estar mais próxima do que 
a outra. Com certeza nós não tivemos em um ano 38.100 reports, mas 
tivemos alguns. Estamos na faixa de 70 reports. O ideal é chegarmos a 
zero, mas mostramos que isso não é um caso de perigo, não é um caso 
assustador, senão ninguém voaria mais nos Estados Unidos, com 38.100 
reports por ano acontecendo. 
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o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Obrigado, bri-
gadeiro. 

Vou dar sequência à lista. Esta presidência conduz de acordo com o 
que os deputados colocam no plenário. Os senhores viram que antes, na 
primeira rodada de perguntas, eu pedi para que fizessem objetivamen-
te a pergunta e se possível não diluíssem em várias perguntas. Agora, 
como foram feitos os questionamentos, os nossos convidados têm que 
responder.

Então, eu pediria aos deputados inscritos que, ao fazerem o questiona-
mento, o dirigissem à pessoa, e se possível não fossem muito amplos em 
muitas perguntas, para que os outros oradores também possam participar.

Vou falar aqui a sequência: deputados Rui Palmeira, Moreira Men-
des, Jânio Natal, Luci Choinacki, Paes Landim e Carlos Roberto. São os 
próximos seis oradores.

Com a palavra o deputado Rui Palmeira.
Deputado Chico Lopes, o senhor estava inscrito, mas como autor de 

requerimento. Posso inscrevê-lo no final da lista.
o sr. dePuTado rui PaLmeira – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, convidados, agradeço aos senhores a presença no dia de hoje. 
Causam um pouco de espanto, um pouco de espécie, algumas colocações 
que nós ouvimos no dia de hoje por parte dos dirigentes, fazendo elogios 
rasgados à privatização, já que são dirigentes, mesmo que técnicos, do go-
verno do PT, que até outro dia, ou melhor, até o segundo turno da última 
eleição, eram radicalmente contra qualquer tipo de privatização.

Sr. Presidente, se fossem ouvidas essas colocações fora de contexto, al-
guns dos dirigentes poderiam facilmente ser confundidos com dirigentes 
do gabinete da ex-primeira ministra Margaret Thatcher, tranquilamente. 

Sr. Presidente, realmente é chocante esta questão da privatização 
dos aeroportos. Fica parecendo que o governo descobriu agora, desco-
briu há dois meses, que não tinha como, pelos seus meios, dar melhor 
condição aos aeroportos brasileiros. Nós sabemos que não foi isso que 
aconteceu. Se essa concessão, se essa privatização tivesse sido feita an-
teriormente, nós já poderíamos ter minimizado muito os problemas na 
nossa infraestrutura aeroportuária. 

Há um estudo muito interessante, realizado pelo Ipea, que eu vou 
citar aqui rapidamente, Sr. Presidente. O técnico de planejamento e 
pesquisa do Ipea Carlos Álvares da Silva Campos Neto diz o seguinte: 
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“Trazer o setor privado para investir demora, porque temos que passar 
por um processo de normatização, regulação, fazer a modelagem desses 
projetos, um processo licitatório, e essas coisas demandam tempo. Para 
2014, nem o investimento privado teria tempo hábil de tocar essas obras 
importantes”. Isso não sou eu nem o PSDB que estamos dizendo. É um 
técnico do Ipea, por meio de um estudo sério, de um instituto sério. 

Então, caros convidados, eu pergunto, primeiro, se os senhores con-
cordam com essa afirmação desse estudo do Ipea. Segundo, pergunto 
por que esse tipo de debate, essa concessão, essa privatização não foi 
feita anteriormente. Tenho certeza de que não foi agora que o governo 
descobriu que tem problemas crônicos de infraestrutura aeroportuária.

Parece que entre a necessidade extrema e o discurso, o PT infeliz-
mente escolheu o discurso, porque poderia ter feito isso há muito tem-
po, e nós teríamos sanado em muito os nossos problemas de infraestru-
tura aeroportuária.

Muito obrigado.
o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Eu que agrade-

ço. Foi no tempo certinho destinado a V.Exa.
Deputado Moreira Mendes, tem V.Exa. a palavra pelo tempo de 3 

minutos.
o sr. dePuTado moreira meNdes – Sr. Presidente, não sei 

se cabe aqui, mas, se couber, eu queria que me desse também o tempo 
de vice-líder, que nas comissões podem usar da palavra. Mas vou fazer 
um esforço...

o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Nós temos vá-
rios Vice-Líderes, inclusive um líder aqui no plenário. Se nós formos 
adotar esse sistema...

Mas eu serei tolerante com o tempo de V.Exa. 
o sr. dePuTado moreira meNdes – Ok. Eu quero primeiro 

cumprimentar V.Exa. e os outros dois ilustres deputados presidentes das 
comissões que patrocinam esta audiência pública e os ilustres convida-
dos. Vou dividir minha fala aqui em duas partes.

Primeiro, quero parabenizar o governo por esta iniciativa. Acordou, 
finalmente, para o fato de que um dos caminhos para que a coisa dê re-
sultado, no aspecto de infraestrutura, é realmente a privatização. 

Quanto a essa parceria, vamos chamar de público-privada, eu fiquei 
satisfeito com as informações que ouvi do ministro Wagner, do Antônio, 
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da Infraero, e do brigadeiro Ramon, a respeito da segurança e dos inves-
timentos. Estou satisfeito com isso. 

E a segundo parte da minha fala é relacionada com o consumidor. 
Este é o meu foco. Eu queria pedir muita atenção das ilustres autorida-
des que estão aqui hoje.

A aviação civil de transporte de passageiros é um serviço público 
concedido. Portanto, as companhias aéreas têm que ser absolutamente 
regradas pelo poder público, e a sua finalidade é atender bem aos usuá-
rios. E isso, lamentavelmente, não tem acontecido.

Não quero ser leviano ao dizer que a Infraero e, principalmente, a 
Anac estão a serviço das companhias aéreas. Não quero ser leviano, mas 
é o que a voz rouca das ruas diz, que a Anac se presta só a atender àquilo 
que as companhias aéreas pautam.

E não fica muito longe da realidade, porque temos a parte formal, 
legal, que V.Exas. com tanta habilidade demonstraram, com várias pu-
blicações feitas pela Infraero dizendo quais são os direitos do consumi-
dor. Existe até um guia do passageiro: acessibilidade, bagagem, passa-
gem aérea, cancelamento, transporte de artigos perigosos, dicas para 
uma viagem tranquila. Tudo isso, infelizmente, é conversa fiada, porque 
quem vai para dentro do avião, quem viaja como eu viajo, toda semana, 
duas horas e quarenta, duas horas e cinquenta, sabe o que é um serviço 
de qualidade. Eu falo, tenho certeza, em nome de milhões de brasileiros 
que usam os serviços aéreos e são simplesmente maltratados.

Essa questão do assento-conforto é uma vergonha. Como a Anac 
permite um negócio desses? Já testei, paguei os 20 reais para colocar 
uma pessoa que não tinha a menor condição de acionar um dispositivo 
de saída de emergência. E essa pessoa foi colocada lá. Já vi pessoas com 
crianças no colo que não têm condições de ficar naquele espaço. Deveria 
haver um espaço melhor, mas vão para as outras cadeiras – a cadeira 
do desconforto. A cadeira-conforto é para quem paga 20 reais. Olhem 
o ridículo! Que cobrasse um real a mais de cada passagem de todas que 
estão dentro do avião, e estaria resolvido o problema, se 20 reais é tão 
importante assim para as companhias aéreas. Isso é uma afronta ao con-
sumidor, àquele que usa.

Mas eu quero continuar, Sr. Presidente, para dizer o seguinte: sou 
cuidadoso, fui atrás de saber o porquê.



166 Turismo em Debate II

Tenho em minhas mãos uma informação da assessoria parlamen-
tar da Anac justificando o injustificável, que é essa história do assento-
conforto. E faz referência à Resolução nº 138, que não tem nada a ver. 
Inclusive, Sr. Presidente, autoridades presentes, essa questão de cobrar 
o que não pode ser cobrado – diz aqui que não se pode cobrar taxa, tudo 
tem de estar embutido na tarifa. Está escrito o valor da TAM: “Assento-
conforto. Formulário de pré-reserva. Favor dirigir-se à TAM para pagar 
a taxa”. Está aqui, vou passar para o Sr. Presidente da Anac, publicamen-
te, para multar a TAM, pois não se pode cobrar taxa.

O maior cliente corporativo que essas companhias aéreas têm somos 
nós, deputados, é a Câmara dos Deputados. As companhias ocupam um 
espaço nosso. Requeri à Câmara que desse informações. Veio a resposta: 
nada, com relação às companhias aéreas. Vou hoje ao plenário cobrar do 
presidente, já que o segundo-secretário não deu a resposta adequada. 
Quero saber o que eles pagam.

Pode-se ir lá e ser atendido por uma agência, por isso que não é res-
ponsabilidade das companhias aéreas. Na última audiência pública, es-
sas companhias vieram aqui e debocharam de nós deputados. E eu disse 
a eles: “Vocês não têm obrigação nenhuma, cobrem o que quiserem”. 
O nosso papel é cobrar da Anac, da Infraero, o papel que eles não estão 
executando.

E V.Exa. vem dizer para mim que não tem poder de polícia. Ora, 
quem é que tem? Somos nós? Eu, como deputado, quase fui preso em 
Cuiabá porque fiz isso com os meus óculos, quando passei no raio X. 
Quase fui preso por um policial da Polícia Federal, um incompetente 
que estava lá, uma pessoa que não tem formação para ocupar o espaço. 
Quase fui preso devido a isso.

Quero fazer esse desabafo, em nome de milhões de brasileiros que 
usam o serviço aéreo e são mal atendidos.

As companhias aéreas fazem o que querem aqui dentro, cobram 
taxa. Na internet, a passagem custa 200 reais; nas lojas das companhias 
aéreas, ela custa mil reais. Que história é essa? E aí vêm dizer que têm de 
cobrar a taxa de serviço porque estamos indo ao balcão. Que conversa!

Liquidaram com todas as agências de turismo. A comissão, que era 
de 9% reduziram para 1%. E agora querem liquidar com o consumidor, 
com o usuário. O que é isso?
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Quero fazer esse apelo, principalmente para o senhor, presidente da 
Anac, que é recente lá, que olhe pelo consumidor. O mínimo que a Anac 
tem a fazer é olhar pelo consumidor. Nós é que somos o produto final, 
nós é que somos os usuários.

Para encerrar, Sr. Presidente, repito, estou falando em nome de mi-
lhões de brasileiros que são humilhados nesses aeroportos, não têm para 
quem reclamar: o 0800 não funciona, tudo fecha quando chega às seis 
ou oito horas da noite. Isso é brincadeira.

E vêm falar em Copa do Mundo! Como vamos atender a esse povo 
que vem de fora, se mal sabemos atender ao nosso povo aqui dentro?

Fica o apelo para V.Exa. Espero que a Anac tome as providências.
o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Deputado Jânio 

Natal, V.Exa. tem a palavra pelo prazo regimental de três minutos.
o sr. dePuTado JÂNio NaTaL – Sr. Presidente, demais inte-

grantes da Mesa, quero, com a liberdade do deputado Moreira Mendes, 
fazer parte das minhas palavras as suas.

Sobre essa questão do assento-conforto, o presidente da Anac res-
pondeu que não tem conhecimento de que se está gerando um proble-
ma perante a população. É lamentável. Foi o que entendi. E que essa 
questão de preço, de cobrança, é uma relação entre empresas e o cliente.

Quero saber dos senhores qual a voz que o cliente tem perante as 
empresas? Nenhuma.

O que nós queremos da Anac é que realmente ela seja a nossa porta-
voz e a nossa defesa, em defesa do consumidor.

Como disse o deputado colega Moreira Mendes, a pessoa da TAM 
que aqui esteve debochou com a cara dos deputados e respondeu, com 
relação a isso, dizendo sobre essa questão da liberdade tarifária. E ain-
da deu como exemplo: “Vocês não pagam, no assento executivo, preço 
diferenciado?”. Ora, é totalmente diferente. Há o assento executivo com 
uma cadeira que não reclina e, na outra cadeira – acho que é a da frente, 
se não me engano – que não reclina por questão de segurança, por que 
não é cobrado menos?

O que está acontecendo é que a TAM, a Gol vêm aqui, e não se re-
solve nada.

Que não tenha nada regulamentando ou não, mas isso é uma questão 
de moral da Anac e da própria Infraero. Vocês têm de tomar uma atitu-
de proibindo o absurdo dessa cobrança. Não é possível, uma coisa tão 
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insignificante perante os milhares de problemas que temos na questão 
aeroportuária, a questão dos serviços.

Senhores que são responsáveis pela segurança, vou dizer o nome da 
empresa: a Webjet retirou a divisória da entrada da porta do avião, cau-
sando com isso insegurança para a população, e não se faz nada. Nós 
que temos 1,80m ou um pouco mais, temos que andar de lado, de ban-
dinha, o cara roçando atrás com o joelho. Isso é uma falta de respeito ao 
consumidor.

O presidente da Anac disse que os direitos e deveres foram distribu-
ídos. Distribuídos onde que eu nunca vi? Isso tem de ficar explícito para 
toda a população, de forma visível, com boa leitura. Não se tem em lugar 
nenhum o direito e o dever do consumidor.

Daqui a pouco, deputado Moreira Mendes, vão cobrar para se fazer 
um xixi no banheiro do avião! Só está faltando isso: cobrar banheiro, 
taxa, como é cobrado na rodoviária. Não se coloca um copo com água 
na empresa Webjet para o caso de uma necessidade de o cidadão tomar 
um remédio. Tudo bem que não forneça lanche, refrigerante. Mas água? 
Não é admissível uma coisa dessa.

Sr. Ministro, quero parabenizá-lo. Estamos torcendo para que mude 
o pensamento da população a respeito da Anac. V.Exa., tenho certeza, 
que tem capacidade suficiente, vai resolver esse e tantos outros proble-
mas que estão surgindo. 

Parabéns, e muito obrigado.
o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Obrigado, 

deputado.
Deputado Paes Landim, V.Exa. dispõe de três minutos.
o sr. dePuTado Paes LaNdim – Obrigado, Sr. Presidente. 
Parabenizo primeiro a presidente Dilma pela excelente escolha da 

de Wagner Bittencourt para ministro da Secretaria da Aviação Civil. 
Quando vi sua nomeação no jornal Valor, imediatamente fui à tribuna 
da Câmara para parabenizar a presidente Dilma Rousseff por se tratar 
de um quadro de elite, no sentido weberiano, de valor cultural, profis-
sional, acadêmico e senso de responsabilidade e visão das coisas que o 
ministro Bittencourt tem. Tenho certeza de que todos esses problemas 
que hoje envolvem a Anac e a Infraero o ministro Bittencourt, no seu 
devido tempo, vai equacioná-los.
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Lamento muito que a Infraero, com 35 mil funcionários, seja um ele-
fante branco praticamente no Brasil. Ela contrata a prestação de servi-
ços, as empresas cobram um preso incrível, superfaturam e contratam 
pessoas humildes, sem nenhuma formação, sem nenhum traquejo para 
lidar com as pessoas nos aeroportos. É uma lástima. São 12 mil funcio-
nários diretos.

Os senhores imaginem, um dia desses, no ano passado, quando inau-
guraram o aeroporto noturno, foram apresentar ao presidente da Infra-
ero, um cidadão que não conhece o Brasil e não conhecia o ex-presiden-
te, e o sujeito chegou ao superintendente de Recife com 12 assessores. 
Achei aquilo um escárnio. Assessor de imprensa, chefe de cerimonial! 
No Recife! Imaginem o presidente.

Encontrei o ex-presidente há cerca de oito meses para tratar do ae-
roporto da Serra da Capivara – o presidente Lula investiu 20 milhões 
para construir um aeroporto internacional, para mobilizar o turismo ali 
na região, no parque que é patrimônio cultural da humanidade – e eu 
comecei a conversa com ele no Palácio do Planalto. Disse-lhe que que-
ria marcar uma audiência com ele, porque a Infraero é uma empresa 
pública, tem função social e disse que não quer cuidar do aeroporto da 
Serra da Capivara porque não dá lucro, é deficitário. Mas como o gover-
no federal gasta 20 ou 30 milhões no aeroporto daquele no sertão e vai 
jogá-lo às moscas? É preciso ter um mecanismo qualquer. Ele perguntou 
se a Serra da Capivara ficava em Minas Gerais. Eu parei a conversa com 
ele, vi que ele era um ignorantão, não conhece o Brasil real, não tem a 
menor noção. Como que um sujeito daquele era presidente da Infraero?

Pois bem. Eu acho, meu caro Bittencourt, que a conversa aqui hoje foi 
muito boa do ponto de vista macro. A Anac errou ao dizer que não tem 
poder de polícia. Polícia Federal é para prender, toda agência pública tem 
poder de polícia, limitado de acordo com seu espaço de atuação admi-
nistrativo e burocrático. Esquecemos aqui de falar da aviação regional. 
Isso é um absurdo! Um país dessa dimensão continental não tem aviação 
regional. O cartel da TAM e da Gol no Brasil é um crime, sabota a avia-
ção regional. São protegidas da Infraero e da Anac. Destruíram a Varig 
para açambarcarem melhor o mercado doméstico nacional. A Varig dava 
o melhor tratamento, talvez internacional, nas suas aeronaves para o pas-
sageiro, e ficamos à mercê das bolachinhas do Sr. Constantino, sujeito que 
era dono de uma empresa de ônibus e um grande sonegador.
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Pois bem, a aviação regional é a grande saída para o país. E temos 
de prestigiar a Embraer. Temos uma empresa no Brasil como a Embra-
er e não se aproveita a aviação regional. É preciso aproveitar o grande 
orgulho da tecnologia nacional que é a Embraer. Você viaja para qual-
quer parte do mundo e existe avião da Embraer. Até no espaço aéreo 
do Canadá, que tem a Bombardier, a grande concorrente da Embraer, 
existem aviões da Embraer. E assim ocorre também no mundo inteiro, 
mas praticamente não temos no Brasil porque as duas grandes compa-
nhias – TAM e Gol –, protegidas pela Anac e pela Infraero, massacram 
a aviação regional neste país. É um crime absurdo, sobretudo porque os 
aviões da Embraer são muito mais confortáveis do que os grandes avi-
ões da Gol e da TAM, que querem compensar no mercado doméstico a 
incapacidade de concorrer no mercado internacional.

Estou muito confiante em que com a presença do Dr. Bittencourt, um 
grande técnico e um dos maiores quadros deste país, todos esses proble-
mas serão equacionados – devagar é claro, mas no seu devido tempo. 

Muito obrigado.
o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Obrigado, 

deputado Paes Landim.
O deputado Carlos Roberto tem a palavra por três minutos.
o sr. dePuTado CarLos roberTo – Sr. Presidente, Sras. 

e Srs. Deputados, convidados, representantes do governo sentados à 
Mesa, este governo que eu tenho dito ser atrasado, que não tem noção 
da realidade deste país. Está aí a prova.

Eu entrei nesta reunião preocupado. Hoje eu estou desesperado, por-
que a população que depende do transporte aéreo neste país vai depen-
der dessa condição anárquica que está nessa Mesa, dessa condição dos 
senhores que estão dizendo que estão entrando agora, que não têm nada 
a ver com o passado. Pelo amor de Deus! 

Esse passado que o Lula diz que foi ele que inventou no Brasil, que foi ele 
quem fez as coisas. Agora, na infraestrutura, que é hora de ver a onça beber 
água. Sabem por quê? Não dá para fazer propaganda do que não existe. Não 
dá para fazer propaganda do que não existe! Esse é o usuário brasileiro. Es-
tamos correndo riscos e mais riscos nesses aeroportos do Brasil. 

Sou de Guarulhos, ali de Cumbica, onde os senhores bem sabem que 
começaram muita coisa lá e não terminaram absolutamente nada. Te-
mos lá um grande aperto dos usuários e do outro lado um condomínio 
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de luxo, que fica na base militar que existe em Cumbica. E não estamos 
fazendo nada. Estamos achando que o planejamento existe. 

Recebemos aqui este monte de papeizinhos, senhores. Isso aqui é 
para dar palestra para colégio, não é para tratarmos da necessidade de 
transporte aéreo no nosso país. Esses investimentos são brutos e não 
sabemos a data em que serão realizados. 

Pelo que vejo, parece-me que o governo está falando a longo prazo, 
já está pensando que vai também levar 2014 e vai continuar com essa 
incompetência.

Eu quero fazer só duas perguntas aqui. Naquele faturamento da 
Anac, que tem uma reta enorme, primeiro, para onde vai esse dinheiro? 
Segundo, quero saber se a Anac algum dia já multou a Infraero, que 
também é prestadora de serviço para os usuários do aeroporto. 

Sugiro à Infraero: vamos fazer menos propaganda nos aeroportos e 
vamos cuidar melhor dos usuários. Pelo amor de Deus, gente, estamos 
falando de aeroporto. Já morreram centenas de pessoas. Será que mais 
pessoas precisam morrer para mudar alguma coisa neste país? 

Não vamos nem falar dos aeroportos da Europa e dos Estados Uni-
dos, pelo amor de Deus! Vamos falar da nossa realidade pura, crua e nua. 

Pergunto aos senhores: com esse lero-lero que eu ouvi aqui, o ae-
roporto de Guarulhos vai sofrer alguma mudança com a terceira pista, 
com o terminal? Aquele esqueleto que está lá vai ser demolido diante do 
que vimos aí no telão?

Estamos falando em Copa do Mundo. Acho que talvez precise mor-
rer mais gente para nos tocarmos no sentido de que o nosso Brasil, no 
qual trabalhamos, é um e o Brasil do governo é outro completamente 
diferente.

o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Muito obrigado. 
Deputado Vicente Candido. Vou concluir com o deputado Vicente 

Candido nessa... 
(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Na verdade, fal-

tam uns 10 deputados. 
O Deputado Vicente Candido tem a palavra.
o sr. dePuTado ViCeNTe CaNdido – Sr. Presidente, Sras. e 

Srs. Deputados, senhores membros da Mesa, eu queria abordar algumas 
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questões, mas antes quero fazer alguns comentários aqui, para não dei-
xar a sensação de que nada foi feito. Aliás, nessa área, muito foi feito. E 
tem que ser uma oposição muito raivosa, deputado, para não enxergar 
isso. Se o senhor tem problemas em Guarulhos, certamente não deve ter 
viajado por Congonhas. É só olhar o aeroporto de Congonhas anos atrás 
e perceber o quanto foi investido naquele aeroporto, quanto aumentou 
sua capacidade funcional. Certamente o senhor deve vir para Brasília 
por terra e não pelo aeroporto, porque o aeroporto de Brasília também 
recebeu muito investimento, e assim ocorreu no Brasil inteiro. Ao que 
me parece, pelo menos umas 67 intervenções nos aeroportos do Brasil 
foram feitas em termos de ampliação, de reformas e de adequação.

O que o senhor não está levando em conta é que o Brasil começa a 
ser capitalista no governo de um presidente de um partido que se pre-
tende socialista, que incluiu gente no mercado de consumo, 30 milhões 
de pessoas. Estamos incluindo mais e vamos incluir mais ainda. Esse é 
um setor que, em alguns destes anos, chegou a crescer mais de 20%.

Então, estamos discutindo aqui, na verdade, uma mudança de proble-
ma. Estão resolvendo alguns problemas de cidadania, de inclusão, de di-
reito das pessoas, porque, antes, andar de avião neste país era um mito, 
as pessoas nem sabiam andar de avião. Hoje se consegue andar de avião. 

É evidente que existem novos problemas, mas estão aqui apresen-
tados. Pelo plano apresentado aqui, pela sintonia que percebemos nos 
órgãos, está-se vislumbrando solução para os problemas, está-se agindo.

Alguns dos problemas, como disse o ministro, ultrapassam essa cer-
ca que S.Exa. mencionou. Por exemplo, o Tribunal de Contas. Está lá o 
aeroporto de Vitória, que não saiu até agora do papel por problema do 
Tribunal. E esta Casa é responsável: deixou o Tribunal de Contas ter po-
der além de suas competências. E esta Casa só agora... No ano passado 
o presidente Lula teve a coragem de vetar um artigo imposto por esta 
Casa para que o Tribunal de Contas continue tendo o poder de paralisar 
obras. Ou, então, passe o poder de licitação para o Tribunal de Contas 
fazer. Esta Casa pouca vezes discutiu isso.

Então, pode-se fazer oposição, deve-se fazer, mas que se faça com 
decência. Não dá para deixar de reconhecer isso que foi feito no Brasil 
até agora. 

O que está sendo apresentado aqui – eu até perguntaria ao ministro 
– talvez seja um plano ainda tímido para responder às demandas que 
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estão crescendo hoje, independentemente de Copa ou de Olimpíadas. 
Essa é uma das minhas preocupações. 

Eu queria debater aqui, deputado, como vamos trabalhar com as nos-
sas empresas nacionais que estão perdendo no mercado internacional. 
A TAM, que tinha vocação para o mercado internacional, está perdendo 
e praticamente está vendida. 

Então, existem alguns problemas estruturais e estratégicos que esta 
Casa precisa debater. É verdade que há problemas do passageiro aqui ou 
ali, ou de competência da Anac, como disse o presidente, que esta Casa 
tem o poder de mudar a lei que criou a Anac e dar o poder de polícia para 
ela. Podemos fazer e devemos fazer. Amanhã, fazemos uma alteração, cria-
mos um projeto de lei dando os poderes que queremos dar para a Anac.

Não vamos, então, jogar a responsabilidade só para o governo, só 
para o Executivo, porque esta Casa é um poder constituído. Vamos dis-
cutir a harmonia e a competência de cada um? Acho que esta Casa tam-
bém tem que fazer. Não é problema só do Executivo. Esta Casa tem que 
ter responsabilidade nessas questões. Ou o senhor não é deputado? Ou 
o senhor não tem competência para fazer leis? Ou o senhor não pode ir 
ao plenário e discutir tais e tais projetos?

Então, não é assim. É preciso reconhecer o que foi feito, que existem 
problemas e estamos discutindo. Ainda bem que se está discutindo nes-
sa ordem, ainda bem que existe solução à vista. Vamos procurar corrigir 
o que estiver errado, mas também parabenizando por aquilo em que se 
estiver acertando e exercer em pleno nossas competências.

o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Obrigado, 
deputado.

o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – O deputado Re-
nan Filho tem a palavra por três minutos. 

o sr. dePuTado reNaN FiLHo – Sr. Presidente, representan-
tes do governo federal presentes a esta audiência pública, tenho acom-
panhado de perto os investimentos que o Brasil tem recebido na sua 
infraestrutura aeroportuária e quero corroborar com o pensamento do 
deputado que me antecedeu.

Venho do estado de Alagoas, em que, no último ano de mandado do 
presidente Lula, houve a reforma do aeroporto Zumbi dos Palmares, 
hoje um orgulho para os alagoanos. Ao mesmo tempo, Alagoas está re-
cebendo investimento para a construção de 25 hotéis. São investimentos 
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privados, que geram emprego no estado. Isso, em muito, é em decorrên-
cia do novo aeroporto. 

É sempre importante reconhecermos os avanços, para que possamos 
cobrar que os próximos avanços venham mais rapidamente. 

Digo isso para afirmar que a Infraero tem muito a fazer. 
Sr. Ministro Wagner Bittencourt, assim como o deputado Paes Lan-

dim, fiquei também muito feliz com a indicação de V.Exa. para o mi-
nistério. O nosso ministério precisa de tocadores rápidos, tocadores de 
obras, precisa de gestores que possam acompanhar o andamento das 
mais diversas obras de infraestrutura em nosso país. Os aeroportos são 
fundamentais. Nos próximos dias, uma medida provisória será votada 
nesta Casa. Ela contará com o meu apoio e o do PMDB, partido do qual 
faço parte, para darmos continuidade a esse trabalho.

É fundamental o acompanhamento por parte do Ministério.
A Infraero, Sr. Presidente, precisa ter um pouco mais de agilidade. Co-

nhecemos as amarras, o Tribunal de Contas, as dificuldades licitatórias.
Nesse ponto, Sr. Presidente Jonas Donizette, quero fazer duas per-

guntas somente: qual é a importância da flexibilização da Lei nº 8.666, 
a Lei das Licitações, para a conclusão de todas essas obras no tempo 
proposto? Ela é necessária, útil ou imprescindível?

Queria saber também do nosso ministro Wagner Bittencourt: no sis-
tema de concessão ou privatização, quando concedemos para a inicia-
tiva privada a operação dos aeroportos de Guarulhos e de Brasília, que 
são mais viáveis para a Infraero, não estamos concedendo para a inicia-
tiva privada somente o filé dos nossos aeroportos? Não seria interes-
sante que concedêssemos também, como falou o deputado Paes, alguns 
aeroportos que nem a Infraero quer administrar, porque são deficitários 
na sua operação? Não seria interessante, no modelo de concessão ou 
privatização, incluirmos alguns aeroportos que são menos lucrativos, 
como forma de balancear o mercado e não deixarmos a iniciativa priva-
da somente morder a carne, tendo a Infraero, a Anac e o Ministério que 
roer o osso dos outros aeroportos?

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado.
o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – O deputado Fá-

bio Faria tem a palavra por três minutos.
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o sr. dePuTado FÁbio Faria – Sr. Presidente, Sr. Ministro, 
senhores representantes, presidentes, deputados, quero fazer uma per-
gunta ao presidente da Infraero sobre a capacidade do aeroporto Augus-
to Severo, no meu estado. Constam aqui 4,2 milhões de passageiros/ano. 
A informação que temos da Secretaria de Turismo do nosso estado é de 
1,8. Realmente, ele é muito deficitário.

Eu gostaria, não a título de crítica, mas de sugestão, porque tere-
mos Copa do Mundo em Natal... Aqui quero parabenizar o governo pelo 
aeroporto de São Gonçalo do Amarante. Será o hub do Nordeste, pela 
localização geográfica do nosso estado, mais próximo da Europa e da 
África.

Para a Copa do Mundo, teremos o Augusto Severo. Estou vendo aqui 
que o investimento para o Augusto Severo, comparado a outros estados, 
é o menor.

Eu queria que realmente fosse feito um estudo e, se possível, fossem 
enviadas ao meu gabinete, porque não estão neste formulário que rece-
bi, informações sobre a reforma do aeroporto Augusto Severo, princi-
palmente quantos fingers iremos receber.

Eu queria saber também, Sr. Ministro, a data final, a previsão realista 
do aeroporto de São Gonçalo do Amarante. Nós já travamos essa luta 
há nove anos e agora o edital foi realmente lançado. Eu queria saber a 
previsão das obras, porque todos perguntam a nós, parlamentares do 
Rio Grande do Norte, toda a população, porque é uma obra realmente 
estruturante e de grande importância para o nosso estado.

Sr. Presidente, eu queria sugerir que esta discussão sobre tarifas, de 
assento-conforto ou de disponibilidade de milhas... Se alguém ligar hoje 
para alguma empresa e quiser viajar por milhas daqui a um, dois ou três 
meses, não consegue. A diferença de tarifas começa, por exemplo, com 
200 reais e termina com 2 mil reais, no mesmo trecho.

Quanto à questão do assento-conforto, eu queria participar dessa 
discussão, porque tenho 1 metro e 90 centímetros, ou um pouco mais, e 
não caibo no assento normal.

Na empresa Azul, as três primeiras fileiras têm um espaço maior. Ela 
cobra uma taxa de 20 reais pelo assento-conforto. E não é na saída de 
emergência nem na primeira fileira. Eu não sou contra a cobrança, desde 
que disponibilizada uma área para isso. A primeira fileira é para gestan-
tes e pessoas com dificuldade de locomoção. 
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Acho que poderíamos abrir essa discussão. E que as empresas se 
prontifiquem a aumentar os espaços ou criar alguma forma pela qual 
possam cobrar. Isso seria em uma outra ocasião, porque aqui estamos 
fazendo uma audiência pública para discutirmos os aeroportos e gran-
des obras de infraestrutura para o Brasil.

Eu queria dar essa sugestão.
o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Obrigado, 

deputado.
Para orientação do plenário, esta presidência está encerrando as ins-

crições. Há oito deputados inscritos. Eu consulto o plenário se paramos 
neste momento para obter as respostas ou se seguimos até o final da 
lista. 

o sr. dePuTado CarLos roberTo – Eu penso que o primei-
ro bloco foi bem encaminhado. Podemos fazer por blocos. Do contrário, 
não vai haver respostas para as perguntas.

o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Tirando a inter-
venção do deputado Carlos – não que eu a desconsidere, deputado –, 
acho que o restante do Plenário, ou a maioria, prefere que prossigamos 
até o final. É isso?

Então, vamos prosseguir até o final.
Deputado José Stédile.
o sr. dePuTado JosÉ sTÉdiLe – Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, talvez o grande orgulho do nosso ex-presidente Lula tenha 
sido a melhora da economia, o que fez com que muitas pessoas passas-
sem a utilizar os aviões. Fico muito orgulhoso, fico feliz. Não há um voo 
em que eu esteja, voltando para o meu estado, em que não haja alguém 
tirando fotos, porque estão voando pela primeira vez. Talvez alguns 
deputados preferissem o modelo antigo, em que poucas pessoas voa-
vam, não havia oportunidade de muitas pessoas utilizarem esse trans-
porte. Assim não haveria esse problema de que estamos tratando hoje. 
Esse é um problema de um país que cresce e onde há uma diminuição 
da pobreza.

Da mesma forma, não poderia deixar de me preocupar com a situa-
ção dos aeroportos e de toda a aviação aérea brasileira.

Foi mostrada aqui a evolução da demanda nos aeroportos e a utiliza-
ção, mas não foi tratado o pico que vai ocorrer na Copa do Mundo. Mes-
mo sem o pico da Copa do Mundo já sabemos que alguns aeroportos, 
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cinco deles, estão no limite, estarão no limite sem o pico. Isso demonstra 
ser certo que teremos um problema grave na Copa do Mundo, mesmo 
com os investimentos. Mesmo que as obras sejam concluídas, teremos 
problemas na Copa do Mundo.

Por isso, como deputado e com a preocupação que tenho, queria fa-
zer uma sugestão, não apenas cobrar solução para o problema.

Eu sou presidente da Subcomissão dos Aeroportos aqui da Câmara. 
Estivemos conhecendo a obra do Cindacta, da Aviação Civil, da Aero-
náutica. Vimos como é importante a integração da Aviação Civil com a 
Aeronáutica. 

Fica aqui a sugestão de utilização das bases aéreas e da preparação 
das bases aéreas de vários estados para que tenham capacidade de rece-
ber voos da Copa do Mundo, principalmente voos charter. Eu sei que, 
se deixarem para a última hora essa decisão, não vão ter como ser uti-
lizadas, porque nós sabemos das dificuldades que as bases aéreas têm. 
Todas elas têm capacidade para receber voos de qualquer tamanho. Têm 
a mesma capacidade dos atuais aeroportos.

Eu iria fazer a segunda pergunta, sobre a privatização, muito impor-
tante, mas o companheiro já a fez.

Também qual é a opinião... Porque os dados apresentados hoje aqui 
são bem diferentes dos dados que o Ipea, o Instituto de Pesquisa, in-
formou sobre a utilização dos aeroportos. Pergunto qual é a opinião da 
Infraero e do Ministério sobre a pesquisa feita pelo Ipea e por que os 
números são diferentes dos apresentados pelo Ministério.

o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Obrigado, 
deputado.

O deputado Romário tem a palavra, por três minutos.
o sr. dePuTado romÁrio – Gostaria de saudar, em nome do 

presidente, deputado Jonas Donizette, todos os deputados e todas as 
deputadas, todos os convidados aqui presentes e dizer que, com certeza, 
é uma grande honra e prazer tê-los aqui. Com certeza, ao final desta 
audiência nós vamos poder sair daqui mais sabedores de algumas coisas 
que tínhamos vontade de saber. Com a presença dos senhores aqui, com 
certeza, isso está acontecendo.

Eu queria começar minha fala fazendo um agradecimento em nome 
dos outros deputados que comigo foram, na última quinta-feira, 26 
de maio, numa comitiva, visitar o Comando de Defesa Aeroespacial 
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(Comdabra) e o Primeiro Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle 
de Tráfego Aéreo (Cindacta I), em Brasília.

O objetivo foi obter informações acerca do trabalho desenvolvido 
pela defesa aérea brasileira e pelo controle de tráfego aéreo no país, e a 
nossa impressão foi a melhor possível.

No Comdabra vimos como funcionam o sistema de defesa e de pro-
teção de fronteira do país. Foi-nos explicado quais são as aeronaves e 
os sistemas de radares que a Força Aérea Brasileira utiliza para cobrir o 
tráfego ilícito de aeronaves.

E no Cindacta I a comitiva conheceu de perto o trabalho desenvolvi-
do pelos seus destacamentos, serviços e tarefas executadas e seus pro-
fissionais.

Tiramos dúvidas sobre a estrutura do controle e da proteção do trá-
fego aéreo e principalmente sobre a Copa das Confederações, em 2013, 
a Copa do Mundo e as Olimpíadas de 2016. 

Os parlamentares constataram também as ações do Congresso Na-
cional que fortalecem as tarefas de defesa aérea, como a Lei do Tiro 
de Destruição, assim como a importância do aporte orçamentário ao 
sistema para manutenção do serviço, a atualização dos recursos tecno-
lógicos adequados e a capacitação dos profissionais.

Eu quero dizer que foi realmente uma grande experiência e agradecer 
a todos os oficiais que lá estavam presentes, principalmente àqueles que 
fizeram as explanações.

Eu, na verdade, tenho umas perguntas muito simples. Eu tenho na 
minha mão um orçamento que, se eu não sou ruim de conta, chega a 
mais ou menos 5 bilhões e 500 milhões de reais de recursos que estão 
sendo investidos nos aeroportos. E as minhas perguntas são bem ne-
cessárias. Eu me acho no direito e até na obrigação de fazê-las, já que, 
infelizmente, pelo que eu vejo, não existe muito interesse por parte de 
alguns colegas em relação a isso.

Nesses gastos absurdos que estão acontecendo e continuarão acon-
tecendo nos aeroportos, aqui colocados, também estão recursos rela-
cionados à acessibilidade? Essa é uma coisa importante que eu gostaria 
de saber.

Quando eu falo em acessibilidade, não falo apenas em cadeirantes, 
ou seja, rampas e elevadores; eu falo em todos os tipos de deficiências. 
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Tivemos aqui uma audiência, na semana passada, com o presidente do 
Comitê Paralímpico Brasileiro, o Sr. Andrew Parsons, e ele disse que eles 
têm muita dificuldade em viajar, quando se trata de competições oficiais 
saindo do país, tanto em relação aos aeroportos quanto às aeronaves.

Eu gostaria de saber dos senhores, agora ou quando puderem, quanto 
destes 5 bilhões e 500 milhões de reais será realmente investido na área 
dessas pessoas que nós sabemos que, infelizmente, fazem parte de uma 
sociedade bem menor e que, infelizmente, por parte de muitos, inclusi-
ve colegas, ainda existe muito preconceito e falta de respeito para com 
essas pessoas.

Eu acho que isso tem que começar a mudar a partir de agora. Nesta 
nova legislatura, nós, 513 parlamentares, temos que nos unir em relação 
a esse assunto. Este é um momento muito importante para o Brasil, é 
um momento em que o Brasil está se mostrando para o mundo, está 
mudando a sua estrutura, e as pessoas com deficiência, neste momento, 
mais do que nunca, têm que ser mais respeitadas. No entanto, pelo que 
eu vejo, infelizmente – é uma pena! –, isso não acontece. Mas, como eu 
estou aqui para isso, vou sempre brigar por isso e para conseguir colocar 
na cabeça das pessoas – dos brasileiros, em geral, e de alguns colegas 
presentes – que isso talvez seja uma das coisas mais importantes que 
nós temos que fazer hoje por nosso país.

o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Obrigado, 
deputado Romário.

Na sequência de oradores, deputada Rosinha da Adefal. A deputada 
tem a palavra por três minutos.

a sra. dePuTada rosiNHa da adeFaL – Boa tarde a todos 
e a todas.

Eu quero fazer algumas observações e alguns questionamentos.
Primeiro, se temos problema com o atendimento à pessoa, à popu-

lação de uma forma geral, eu faço minhas as palavras do deputado Ro-
mário: imaginem quando se trata de pessoa com alguma limitação, com 
alguma deficiência, principalmente com dificuldade de locomoção.

Eu poderia enumerar várias situações. Uma delas é o constrangimen-
to da revista, em que temos que se retirados da fila e ir para uma salinha 
para ser revistados. Perfeito, a revista tem que ser feita. Não se sabe 
quem está transitando, qual é a intenção, enfim. Mas é constrangedor 
você ter que sair da fila e ir para uma salinha.
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Eu faço questão – e já perguntei até onde eu tenho que assinar – de 
ser revistada no meio de todos, já que tenho que ser revistada, uma vez 
que não posso passar com meu equipamento, ou melhor, com minhas 
pernas, que são minhas cadeiras, pelo detector de metal.

Mas o maior constrangimento, principalmente para quem tem di-
ficuldade de locomoção, é o embarque e desembarque nas aeronaves. 
São inúmeros os relatos de pessoas com deficiência – e eu lembro aqui 
o caso da deputada Mara Gabrilli, que foi noticiado no Brasil inteiro – 
acerca da dificuldade que nós temos para entrar e sair do avião quando 
ele não para no finger. E isso tem sido uma constante, uma vez que o 
número de voos é muito grande e nem sempre o finger está disponível.

A praxe que se vinha adotando antigamente – e aí eu já começo com 
um questionamento – era usar um equipamento chamado ambulift, que 
tem um elevador por meio do qual nós conseguimos ir até a altura do 
avião sem termos que ser carregados e, no meu entendimento, correndo 
muito menos riscos e com muito mais autonomia. E esses são os dois 
princípios básicos da acessibilidade.

Foi-me noticiado, de forma não oficial, mas por alguns funcionários 
da Infraero de alguns aeroportos, principalmente daqui, e por alguns 
funcionários das empresas pelas quais eu costumo viajar, a TAM e a Gol, 
que houve um acidente no início deste ano, em que uma pessoa com di-
ficuldade de locomoção levou uma queda de dentro do ambulift porque 
não conseguiu operá-lo direito ou porque o ambulift teve um problema, 
não sei. Mas houve uma freada brusca e a pessoa caiu, bateu com a cabe-
ça e o seu problema se agravou mais ainda. E como é mania de brasileiro 
não conseguir resolver os problemas, simplesmente se apresenta como 
solução acabar com tudo. A informação que nos chegou é a de que o 
ambulift não pode mais ser usado em nenhum dos aeroportos, e a práti-
ca agora, deputado Renan, é subirmos carregados.

Isso coloca em risco as pessoas que têm dificuldade de locomoção, 
principalmente os deficientes e os idosos, e os funcionários que fazem 
esse transporte, que, na maioria das vezes, recebem muito pouco treina-
mento – nós, agindo com imediatismo diante da confusão, no momento 
do constrangimento, costumamos culpá-los, mas eles não são os verda-
deiros culpados.

E eu já disse várias vezes: “Correm risco vocês, funcionários, e cor-
remos risco nós, pessoas com dificuldades de locomoção”. Por quê? Eu 
já estou na cadeira de rodas. Se cairmos os dois, o dano a mim não vai 
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ser tão grande, mas o funcionário pode vir a ficar numa cadeira de rodas 
também. E aí eu duvido que a empresa vá assumir a sua responsabili-
dade. A culpa, com certeza, vai ser do funcionário, por não ter sabido 
operar, por não ter sabido conduzir.

Há vários questionamentos que eu poderia fazer. E faço minha as pa-
lavras do deputado Romário. Uma vez que já se falou em tantos bilhões 
de investimentos nos aeroportos, o que está sendo direcionado a esta 
área de equipamentos e de capacitação permanente? Não adianta fazer 
um treinamento uma vez por ano! A rotatividade de funcionários é mui-
to grande. Tem que ser permanente a capacitação dos funcionários que 
lidam diretamente com o público que viaja.

E que investimento está sendo feito em termos de equipamentos? 
Essa questão do ambulift vai continuar ad aeternum? Nós costumamos 
questionar, e a Infraero diz que é responsabilidade das empresas; as em-
presas dizem que é da Infraero; e a Anac ainda não se posicionou.

Eu fiz uma representação perante a Procuradoria-Geral da República 
e a Procuradoria-Geral do Trabalho exatamente com esses questiona-
mentos com relação à acessibilidade e com relação à questão dos funcio-
nários, na Procuradoria do Trabalho, se isso está correto e o que pode-
mos fazer, como usuários que pagam – e não pagamos pouco; pagamos 
o mesmo que os outros e, muitas vezes, até mais, porque pagamos para 
ir naquele assento-conforto, que é destinado a pessoas com deficiências, 
mas estão costumando cobrar de nós.

o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Obrigado, 
deputada. 

Deputado Vanderlei Macris.
o sr. dePuTado VaNderLei maCris – Sr. Presidente, que-

ria primeiro cumprimentar os nossos convidados e agradecer a todos a 
presença.

Confesso que, quando ouvi a manifestação do Sr. Ministro e do pre-
sidente da Infraero, eu podia imaginar qualquer coisa, menos que es-
tivesse diante de um governo do PT. Não que eu não concorde com as 
posições de S.Exas., mas elas ressaltam a incoerência de discurso que 
nós tivemos ao longo do tempo. 

Serei bem objetivo e quero dizer apenas que o brasileiro José Serra 
escreveu hoje o seguinte: “Ontem, a presidente Dilma Rousseff disse ao 
governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que vai fazer a concessão 
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dos aeroportos de Guarulhos, Viracopos etc. Boa notícia. A concessão 
é o único caminho para tirar o sistema aeroportuário do colapso, mas 
chega com quatro anos de atraso.” Grifo: quatro anos de atraso. “Em 
2007, como governador, fiz essa proposta sobre os aeroportos paulistas 
ao presidente Lula inutilmente”. 

Continua: “Na campanha do ano passado defendemos a concessão. 
Isso foi demonizado pelo PT e sua candidata. Agora, como em outras áre-
as, vão tentar fazer aquilo que nos acusavam de querer fazer. Tudo bem. 
Só que o Brasil, nessa área, perdeu bastante tempo (os passageiros, nem 
se fala). Entre editais, concorrências e obras, são muitos anos pela frente”.

Eu quero dizer que, sem dúvida nenhuma, essa foi a grande luta polí-
tica que tivemos, e hoje o PT reconhece que o caminho que pregávamos 
naquela época era o caminho correto. E digo mais: na época, o ministro 
Jobim defendeu essa posição, e os petistas praticamente se insurgiram con-
tra isso, fazendo com que nem sequer o presidente apoiasse essa proposta. 

Pois agora estão fazendo; pois agora com atraso; pois agora com ta-
manho prejuízo para a sociedade, para os usuários, e, mais do que isso, 
de maneira muitas vezes atropelada, sem condições de fazer um projeto 
adequado, como a questão da acessibilidade que aqui foi colocada, e, mui-
tas vezes, um modelo que não vai ser o melhor. Poderia ser melhor ainda. 

Por quê? O modelo de concessão das grandes rodovias de São Paulo, 
o filé mignon, como disse aqui um colega há pouco, foi entregue para 
as empresas, mas as obrigou, depois das grandes estradas, a cuidarem 
também das estradas vicinais. Então, será que vão fazer? Será que esse 
projeto vai ter sucesso? Não vai, não vai ser assim. Os menores aeropor-
tos, que poderiam ser inseridos nesse processo, não o serão, porque não 
dá tempo, porque não foi programado, porque não houve competência 
de gestão no passado. Essa a verdade.

Então, fica aqui a única pergunta que quero fazer ao Sr. Ministro, e 
bem objetiva; se essa decisão fosse tomada há quatro anos, hoje esta-
ríamos em uma melhor situação em relação ao sistema aeroportuário 
brasileiro? É só essa a pergunta.

o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Obrigado, 
deputado Vanderlei Macris.

Deputado Guilherme Campos tem a palavra pelo prazo regimental 
de três minutos.
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Deputado José Carlos Araújo, nós fizemos o encerramento das ins-
crições devido ao grande número de deputados inscritos. V.Exa. está 
acompanhando a sessão há algum tempo, e, se V.Exa. insistir, eu o colo-
co na lista, em deferência a V.Exa.

Então, encerramos com o deputado José Carlos Araújo. Temos, de-
pois do deputado Guilherme Campos, o deputado Eduardo Azeredo, 
o deputado Chico Lopes e o deputado José Carlos Araújo. Depois, eu 
solicitaria a gentileza aos deputados para acompanharmos as respostas 
dos convidados, já que escolhemos o método de fazer as perguntas para 
depois obter as respostas.

Tem a palavra o deputado Guilherme Campos, que é um deputado 
conterrâneo, trabalhador, lutador nesta Casa, para fazer seus questiona-
mentos.

o sr. dePuTado GuiLHerme CamPos – Obrigado pela 
gentileza.

Sr. Presidente Jonas Donizette, presidente Edson Ezequiel, senhores 
palestrantes, sem entrarmos na esfera da politização da infraestrutura, a 
questão dos aeroportos é um dos temas de infraestrutura que o país tem 
que enfrentar. E, agora, colocar-se a concessão da operação dos aeropor-
tos como a panaceia que vai resolver todos os problemas, não acredito. 
Acho que é um bom caminho.

Então, o que eu gostaria de saber, primeiro, é se a modelagem de con-
cessão desses aeroportos vai ser colocada a público. 

Segundo. Nos meus tempos de estudante de engenharia, o professor 
Jorge Leal, que dava a matéria de aeroportos, ensinava que aeroporto é 
um planejamento de longo prazo. Dentro desse planejamento de longo 
prazo já existia um planejamento que foi praticamente atropelado pela 
evolução do sistema, tanto em passageiros quanto em cargas, e estamos 
correndo atrás do prejuízo – o cachorro correndo atrás do rabo.

O planejamento existente previa uma saturação em que ano, e, ago-
ra, com essas mudanças que se avizinham, qual é o horizonte desse 
planejamento? 

E, para finalizar. Eu tenho sido aí um contumaz frequentador da In-
fraero, nesta e na gestão passada, levando os problemas, principalmente 
da minha cidade, Campinas, cidade do deputado Jonas Donizette tam-
bém, no que tange a passageiro e carga. 
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E, aí, vem a pergunta: Sr. Ministro, com a sua assunção, teremos defi-
nitivamente alguém que seja o responsável pelo aeroporto? Porque hoje, 
nos aeroportos, cada um é responsável pelo seu quinhão, não existe uma 
coordenação geral e ninguém responde a um “gerentão” de aeroporto. 
Isso tem prejudicado e prejudicado muito. Investimento é feito lá no aero-
porto e não temos, por exemplo, a fiscalização da Receita Federal para po-
der trabalhar aos sábados, domingos e feriados. Não tem Polícia Federal 
suficiente para atender aos voos internacionais, que para lá foram trans-
feridos. Não existe uma preocupação muito grande com a fiscalização, 
principalmente do Ministério da Agricultura, tendo em vista que os res-
ponsáveis por esse setor estão se aposentando e não há reposição. 

De que adianta partirmos para a concessão se tudo aquilo que depen-
de do Estado está em colapso? Isso trabalha em paralelo, ou a iniciativa 
privada vai tomar conta disso também? É a questão que eu coloco para 
o senhor.

E, só para encerrar, Sr. Presidente, o reconhecimento de que, dentro 
das possibilidades, a operação dos aeroportos melhorou. Os usuários de 
aeroportos, pelo menos no meu caso – usuário frequente de Campinas 
e Congonhas –, verificaram que o índice de atrasos diminuiu. Sou teste-
munha, e as estatísticas assim comprovam. 

Acho que quando existe um esforço de gestão as coisas podem me-
lhorar. Aí eu faço um reconhecimento à Anac. Tem muito o que melho-
rar, mas acho que, quando existe esforço, as coisas acontecem.

Obrigado.
o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Eu que agradeço.
Deputado Eduardo Azeredo tem a palavra por três minutos.
o sr. dePuTado eduardo aZeredo – Quero, primeiro, 

questionar o presidente da Anac ainda sobre a questão dos elevadores 
para deficientes e para idosos. Não existem só deficientes, mas idosos 
também. A deputada Rosinha da Adefal e o deputado Romário falaram 
muito bem sobre isso. Eu tenho até o PLS nº 537, de 2009, mas que está 
lá no Senado e demora. Por que a Anac não pode tomar essa providência 
e obrigar a instalação desses equipamentos, pelo menos nos principais 
aeroportos do Brasil?

O item 2 é com relação à Ataero. A Ataero é uma taxa que signifi-
cou 420 milhões no ano passado. Nessa Ataero tem uma parte que foi 
criada quando o Brasil tinha uma grande dívida externa. Mas essa taxa 
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continua sendo cobrada até hoje. Por que esse dinheiro vai para o Tesou-
ro? Por que esse dinheiro não vai para investimentos? Essa pergunta vai 
para o ministro. Por que não mexer com a Ataero, que tem uma parte 
sendo entregue ao Tesouro?

O item 3 diz respeito ao Profaa. Esse relatório está tirado hoje. O que 
ele mostra? Vamos lá: 2008, Fundo Aeronáutico, crédito de 53 milhões, 
empenhados 37 milhões; para a construção, 37 milhões, empenhados 17 
milhões. Em 2009: para a reforma e ampliação, 67 milhões, empenhados 
50 milhões; para a construção, 57 milhões, empenhados 14 milhões. Em 
2010: para a reforma e ampliação, 107 milhões, empenhados 25 milhões, 
um quarto. E, para a construção, 57 milhões, empenhados 6 milhões. 

Estes são números. 
Eu não gosto muito de falar; gosto de trazer números. Esse Profaa já 

existe há muitos anos, desde a época em que eu era governador, na dé-
cada de 90. Eu usei o Profaa para fazer aeroportos em Minas Gerais, sim, 
em Abaeté, em João Pinheiro, enfim, num punhado de cidades. 

Agora, como o governo vem falar em um novo plano de cento e pou-
cos milhões com esse desempenho?! E esses centos e poucos milhões 
contemplarão 18 cidades, mas nenhuma de Minas Gerais. E aí vou pu-
xar pelo meu bairrismo: nenhuma cidade de Minas Gerais!

A presidente disse que tinha nascido em Minas, buscou votos em 
Minas Gerais, mas ela está meio maldosa conosco. Não há um metro de 
metrô, nenhum aeroporto entre os 18 contemplados. 

Então, esse é um ponto eu queria colocar: esse Profaa tem alguma 
chance, com esse desempenho que estamos vendo aqui, com apenas um 
quarto de empenho!? E por que apenas esses 18?

O último item, Sr. Presidente, é um ponto político mesmo. Já passou 
da hora dessa conversa de que o brasileiro está viajando mais por causa 
do Lula. Espera aí! Não é assim! O Brasil cresceu em razão do Plano 
Real, a respeito do qual o PT foi contra. O Plano Real fez com que as 
classes mais carentes parassem de ter perda salarial com a inflação. O 
pior imposto para a classe mais baixa é a inflação – e foi uma luta para 
acabarmos com a inflação. 

Então, o Brasil cresceu por isso. Cresceu também pelo trabalho do 
presidente Lula, tanto que ele buscou para presidente do Banco Central 
um deputado do PSDB – e o Gustavo foi colega dele lá. E ele manteve o 
mesmo modelo econômico. 
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O Brasil cresceu porque o mundo todo cresceu, os emergentes todos 
cresceram. Inclusive, o Brasil cresceu até menos. 

Outro dia eu ouvi aqui a seguinte explicação para o crescimento da 
inflação: “Ah, mas o mundo todo está com inflação crescente, por isso 
que o Brasil está com uma inflação maior”. Ora, quando crescemos, a ra-
zão não é o crescimento mundial; mas quando a inflação cresce, a razão 
é o aumento de inflação mundial!? Isso não dá.

Então, está na hora de pararmos com isso. O Brasil cresceu muito, 
sim, desde a época da estabilização, graças aos governos do PSDB e tam-
bém parte do governo Lula. Não tenho qualquer dificuldade em creditar 
parte desse crescimento ao presidente Lula.

o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Concedo a pa-
lavra ao deputado Chico Lopes, por três minutos. 

o sr. dePuTado CHiCo LoPes – Sr. Presidente, antes de fazer 
meu questionamento, um deputado pediu-me para fazer uma pergunta 
a quem de direito na Mesa: qual é a razão para a obra do aeroporto do 
Amapá estar parada há cinco anos?

Sr. Presidente, tive a felicidade de Deus ter me mandado para uma 
reunião da Frente Parlamentar em Defesa dos Trabalhadores em Trans-
portes Aéreos. E digo isso porque meu requerimento trata fundamen-
talmente do seguinte: “Requeiro a realização de audiência pública na 
Comissão de Defesa do Consumidor para discutir a possível transferên-
cia da gestão de terminais aeronáuticos para iniciativa privada”.

A matéria teria sido prejudicada. Mas estamos aqui ouvindo os com-
panheiros do PSDB, com justa razão, dizerem: “Eu não disse que não 
daria certo e que vocês não sabiam governar. E fomos nós quem privati-
zamos e que somos os tais”.

Eu não vou entrar nessa polêmica e topo fazer novamente um reque-
rimento para a Comissão de Defesa do Consumidor para discutirmos a 
matéria com os senhores.

E alguns dos senhores afirmaram que vão colocar o setor privado nos 
aeroportos porque lá fora há dinheiro, mas nós não temos. E lá fora quem? 
Estão aí a Índia e a Europa, que não estão tão endinheirados assim. 

Um outro ponto: por que na atividade privada eu penso de um jeito 
e na atividade pública eu penso de outro!? É uma questão de gestão ou é 
questão de política ou de ideologia?
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E devo dizer que fiquei muito feliz em não poder debater isso, porque 
a minha prioridade agora é que a Copa do Mundo dê certo. Se vão pri-
vatizar ou não, o importante é que dê certo. Mas ideológica e politica-
mente não me afronta esse tipo de discurso que acabei de ouvir. O Lula, 
sim, fez com que a pessoas comprassem mais, fez com que consumissem 
mais e gerou mais empregos. Gostando ou não, Lula fez isso.

Agora, eu não morro de amores por esse tipo de defesa, do bem con-
tra o mal. 

Gostaria de encerrar, Sr. Presidente, apenas dizendo que não houve se-
quer um deputado que elogiasse as duas empresas criadas para fiscalizar. 

Aproveitando, peço aos senhores que estão no poder que me expli-
quem por que as empresas marcam o mesmo horário para duas com-
panhias, sendo que o destino é o mesmo? E há horários em que falta 
passageiros para os voos...

Eles fazem o horário e o preço que querem. Eles começam às 5 horas 
da manhã cobrando 10 reais, ao meio-dia o preço é de 2 mil reais – tal 
como pagamos um dia desses de Brasília para a Fortaleza. E, quando 
entramos no avião, vimos um bocado de cadeiras vagas.

Outra. Sou afrodescentente e, aos poucos, sinto que diminui o pre-
conceito que temos no país. Mas por que dentro de um avião ainda há 
preconceito? Na janela, o preço é 5 reais; no assento mais apertado, o 
preço é menor. Ora, ainda há divisão de classes dentro de um avião!? 
Quando cair, todo mundo vai morrer de uma vez. Se o avião chegar, 
todos chegam de uma vez. Só na cabeça de certas pessoas há esse tipo 
de pensamento: “Olha, eu morri, mas morri mais caro, paguei 20 paus!”

Vocês estão rindo, mas é uma gozação mesmo que quero fazer com 
vocês. Isso é uma gozação, gente!

o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Obrigado, 
deputado Chico Lopes.

Concedo a palavra ao deputado Romário para fazer uma comple-
mentação. 

Depois, falará o deputado José Carlos Araújo.
o sr. dePuTado romÁrio – Muito obrigado, Sr. Presidente. 
Faltou apenas uma pergunta, que pode ser respondida por qualquer 

um dos senhores. Existe alguma regulamentação para garantir ao defi-
ciente visual e auditivo um embarque seguro e eficiente? Supondo que 
exista, qual é o órgão especializado para isso?
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o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Obrigado, 
deputado Romário. 

O deputado José Carlos Araújo tem a palavra por três minutos. 
o sr. dePuTado JosÉ CarLos araúJo – Sr. Presidente, 

obrigado pela concessão. Saúdo os convidados e, em especial, o minis-
tro. Quero dizer que tenho muita esperança que V.Exa. possa dar um 
jeito na aviação civil brasileira. 

Mas, ministro, não estou aqui como alguns, que chegaram com a 
ideia de “quanto pior, melhor” ou torcendo para que não dê certo. Eu 
torço para que dê certo e acho que a privatização pode ser um caminho 
correto. 

Algumas coisas que foram ditas merecem ser pensadas duas vezes, 
porque poder de polícia, por exemplo, não se transfere. Vamos privati-
zar os aeroportos, mas alguns serviços que lá estão não podem ser pri-
vatizados. O Estado deverá estar presente, mas não está preparado para 
isso. Falta tudo.

Mas devemos verificar, realmente, o que se falou aqui: os aeropor-
tos são terra de ninguém, ninguém manda em ninguém. Faz-se queixa 
para a Infraero, e aquela empresa manda para a Anac. Quando se chega 
à Anac, encontra-se um funcionário que fornece um formulário para 
preenchimento. Enfim, ninguém sabe de nada, ninguém responde coisa 
alguma. A Anac manda para a Infraero, e vice-versa. Enquanto isso, o 
aeroporto fica às moscas. Ninguém entende nada.

Mas o que eu gostaria de falar mesmo, Sr. Presidente – e já se falou 
aqui sobre isso –, é exatamente esse negócio da “tarifa-conforto”. Eu tive 
o cuidado, nas últimas quatro viagens que fiz da Bahia até aqui, de viajar 
com uma trena na mão para medir os espaços. Mostrei na Comissão de 
Defesa do Consumidor que fiz isso. Os espaços entre as cadeiras são os 
mesmos de há dois anos. Nada mudou! 

Agora inventaram a “tarifa-conforto”. Devemos dizer que as primei-
ras cadeiras têm um espaço maior porque, quando da divisão que se faz 
dentro do avião, sobra aquela espaço, em razão da ausência dos assentos 
na frente. E as cadeiras das portas de emergência têm maior espaço por-
que a lei manda, por razões de segurança. E as empresas se aproveitam 
disso para cobrar a “tarifa-conforto”. Isso é um absurdo! 
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E o pior é que já utilizaram a Polícia Federal para retirar do assento 
a pessoa que ali sentou, causando imenso constrangimento aos passa-
geiros – foi inclusive notícia de jornal. É um absurdo que isso aconteça. 

O senhor que chega agora tem que tomar uma providência. Se quise-
rem cobrar a “tarifa-conforto”, que mudem as cadeiras, ou seja, instalem 
diferentes cadeiras e cobrem preço diferenciado. O que não pode é co-
brar preços diferentes por lugares e cadeiras iguais. Isso é um absurdo 
que não pode continuar ocorrendo. 

Tenho certeza, Sr. Ministro, de que os aeroportos que serão amplia-
dos são fruto de um planejamento de algum tempo. Não começou agora 
e pode até ter vindo do governo Fernando Henrique. Estamos aqui ten-
tando resolver ou entender o que se vai fazer para a Copa do Mundo. 
Não queremos colocar culpa neste governo ou no governo passado; te-
mos que resolver o problema e não discutir se se está viajando mais por-
que o governo Lula trouxe maiores possibilidades ou porque a inflação 
foi contida por Fernando Henrique. Este não é o fórum adequado. Esta-
mos aqui discutindo exatamente o que vamos fazer com os aeroportos 
para a Copa do Mundo. 

Entendo que alguns projetos para esses aeroportos já estão quase pron-
tos, apenas estão sendo adaptados para que sejam realizadas as obras.

Torço mesmo que isso dê certo, porque acho que o caminho da pri-
vatização é um grande caminho, Sr. Presidente. 

o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Muito obrigado.
Antes de passar a palavra aos convidados, vou concedê-la ao deputado 

Edson Ezequiel, presidente da Comissão de Viação e Transportes, agra-
decendo antecipadamente a S.Exa. pela companhia durante todo o tem-
po desta audiência. 

o sr. dePuTado edsoN eZeQuieL – Eu que agradeço. Para 
mim, é uma honra estar junto ao companheiro deputado Jonas Doni-
zette nesta audiência pública que foi patrocinada por três Comissões 
– inclusive pelo presidente deputado Roberto Santiago, que teve de se 
ausentar. 

A audiência foi altamente produtiva, pois proporcionou a oportu-
nidade para dezenas de deputados e deputadas, homens e mulheres de 
consciência que puderam expressar suas opiniões. E nós ficamos, então, 
com o papel muito mais de proporcionar a possibilidade de os deputados 
poderem fazer perguntas.
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Mas, neste final, agradeço ao ministro Wagner Bittencourt, ao Sr. 
Carlos Eduardo Pellegrino, da Anac, ao Sr. Antonio Gustavo Matos do 
Vale, da Infraero, e ao tenente-brigadeiro do ar Ramon Borges, do De-
partamento de Controle do Espaço Aéreo. 

Tenho uma única pergunta. Aqui foi dito por alguns deputados – in-
clusive um deles chegou a utilizar aquela expressão popular – que será 
feita uma “privatização”. Sabemos que não é bem isso. Trata-se de um 
processo que vai gerar um modelo para se fazer a concessão, que pode 
ser parceria público-privada, pode ser concessão pura ou o que for. Em 
função dessa modelagem, haverá uma auditoria do Tribunal de Contas 
da União e, a partir disso, vamos ter finalmente, após a realização de ou-
tras audiências públicas, o processo final. Agora, esse processo final está 
previsto, realmente, para os aeroportos altamente rentáveis – e ninguém 
discorda disso –, que são o de Cumbica e Viracopos, em São Paulo, e o 
Juscelino Kubitschek, em Brasília. E, entre as possibilidades, dois outros 
que estariam na lista para completar os cinco aeroportos seriam o Tom 
Jobim, no Rio de Janeiro, e o aeroporto de Confins, em Belo Horizonte. 
Quer dizer, desse processo de modelagem, por assim dizer, dessa pri-
vatização – sem qualquer preconceito – vai resultar um determinado 
montante de recurso que o governo vai auferir. 

A minha pergunta é se já existe alguma perspectiva de repartição 
desse bolo, desse montante de recursos, de tal forma a fazer-se um in-
vestimento cruzado. Eu poderia falar no chamado “subsídio cruzado”, 
mas apenas como referência, pois não estamos tratando da mesma coi-
sa. Mas indago se seria uma espécie de privatização dos mais rentáveis – 
porque eles possibilitariam uma concorrência grande e, eventualmente, 
recursos em maior volume – e um percentual disso ser aplicado, prefe-
rencialmente, naqueles que são considerados não atrativos para a inicia-
tiva privada. 

Era só isso. 
Muito obrigado.
o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Obrigado, 

deputado Edson Ezequiel.
Quero agradecer a participação de todos os deputados. Foram 30 

deputados que fizeram perguntas. 
Agradeço ao ministro, aos presidentes da Infraero e da Anac, assim 

como ao tenente-brigadeiro que está conosco.
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Vamos abrir agora espaço para as respostas.
Antes, porém, quero dizer, Sr. Ministro – e vou concentrar minha in-

tervenção na pessoa de V.Exa. –, que esta Casa tem uma grande expec-
tativa em seu trabalho. Trata-se de uma missão nova, uma pasta recém-
criada pela presidenta Dilma Rousseff, pois a estrutura dos aeroportos é 
um problema que preocupa o nosso país. 

Nós, da Comissão de Turismo e Desporto, estamos viajando por todo 
o Brasil, a fim de verificar in loco essas questões. 

Foi dito pelas companhias aéreas – se não me engano pelo presidente 
da Azul – que o crescimento do setor equivale a uma Copa do Mundo a 
cada trimestre. É, portanto, algo emergencial. Alguns prazos realmente 
não foram cumpridos. 

Então, temos muita expectativa no trabalho de V.Exa. e gostaria de 
deixar registrada uma frase dita por V.Exa. quando foi dito que as com-
panhias não vieram a esta Casa: “Esta Casa merece todo o respeito”.

Então, quero agradecer sua presença e dizer a V.Exa. que aqui esta-
mos para cumprir nosso papel de fiscalização, mas também de colabo-
ração para que as coisas em nosso país deem certo.

Vou começar pelo presidente da Infraero, Sr. Antonio Gustavo Matos 
do Vale, a quem concedo a palavra.

o sr. aNToNio GusTaVo maTos do VaLe – Obrigado, 
deputado Jonas Donizette.

Respondendo, primeiramente, ao deputado Rui Palmeira, devo dizer 
a S.Exa. que vou deixar a questão sobre a decisão da concessão para o 
ministro Wagner Bittencourt, porque se trata realmente de uma questão 
de governo.

Mas eu diria o seguinte: a programação dos investimentos da Infra-
ero está sendo feita de forma absolutamente normal. Ela não vai parar 
em função ou não da decisão sobre a concessão. Todos os investimentos 
que apresentei aqui fazem parte do Plano Diretor da Infraero e serão 
tocados independentemente do que vai acontecer, vamos dizer, quando 
da entrada do investimento privado. 

E gostaria de dizer, também, que a decisão de que a Infraero parti-
cipará com 49% da sociedade de propósito específico que vai compor 
a nova empresa que administrará o aeroporto visa, sem dúvida, fazer 
com que o poder público continue a ter mando nos destinos desses  
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aeroportos e garanta que eles não sejam diferentes dos demais aeropor-
tos da rede.

A participação de 49% da Infraero na empresa, no conselho de admi-
nistração e na própria diretoria dará ao governo federal a certeza de que 
as coisas continuarão a ter o padrão de hoje.

Respondendo à pergunta do deputado Paes Landim, realmente está 
sendo feito todo um trabalho de readequação administrativa da Infrae-
ro. Não vou comentar a questão específica que S.Exa. citou, nem da Ser-
ra da Capivara – embora eu saiba que ela se situa no Piauí –, mas quero 
dizer que, sem dúvida, está sendo feito um trabalho de reorganização 
administrativa e de gestão da Infraero, de modo que, se houve algum 
exagero no passado, sem dúvida, se ainda não foi corrigido, o será.

À pergunta do deputado Carlos Roberto a respeito de onde serão 
gastos todos os recursos, respondo que na relação que foi distribuída e 
no site da Infraero estão previstos todos os investimentos e todas as da-
tas em que serão realizados, exatamente para que a sociedade em geral e 
o Congresso, em particular, possam acompanhar adequadamente o uso 
desses recursos.

Quanto à propaganda e às áreas comerciais, tive a oportunidade de 
dizer, no início, que será uma readequação pela qual os aeroportos irão 
passar. Os passageiros serão, sem dúvida, os verdadeiros donos dos ae-
roportos. Isso está começando por Brasília. Quem frequenta o aeropor-
to de Brasília já deve ter visto que a área central está coberta por tapu-
mes. Ali está sendo realizado um trabalho que vai fazer com que toda a 
área do segundo andar seja de embarque, e não mais área comercial. Isso 
faz parte desse programa, ou seja, fazer com que os aeroportos deem 
mais importância aos passageiros do que à área comercial. E eu concor-
do com a sugestão de S.Exa.

Em relação à terceira pista de Guarulhos, a decisão, hoje, é que não 
haverá terceira pista. Pode ser que isso seja mudado. O ministro pode 
dizer isso mais claramente, mas o plano da Infraero hoje não contempla 
a terceira pista, mesmo porque – e o senhor é de lá e sabe – ela demanda 
a desapropriação de cerca de cinco mil famílias, o que não é uma coisa 
fácil, nem do ponto de vista político, nem do ponto de vista financeiro. 

Em Guarulhos, especificamente, onde estão os terminais da Vasp e 
da Transbrasil, haverá um novo terminal remoto de passageiros, sendo 
que, até dezembro, entregaremos o terminal com 5,5 milhões de passa-
geiros e com mais dois milhões e meio...
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Jaime, depois você poderia responder por mim especificamente ao 
deputado Carlos Roberto?

o sr. dePuTado CarLos roberTo – Há um esqueleto que já 
foi feito, que está pronto.

o sr. Jaime Parreira – Deputado, aquele era o antigo terminal 
de manutenção da Vasp. Ele foi interrompido, e o destino dele é ser o 
futuro terminal de cargas para poder suportar inclusive essa nova pro-
jeção do terminal 3, onde iniciamos agora os serviços de terraplanagem, 
com o Exército, conforme amplamente noticiado. Aquela área é a área 
para carga. Ela não será para passageiros.

o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Ele está se re-
ferindo talvez àquela área que era para ser aviação regional, aviação de 
aviões menores. É um esqueleto grande de cinco andares, não é isso? É 
isso o que ele está falando?

o sr. Jaime Parreira – Não. Aquele esqueleto era exatamente 
isso. Era um esqueleto que a Vasp tinha no passado para executar seu 
centro de manutenção e que nós vamos aproveitar.

Retomamos isso judicialmente há muito pouco tempo, há uns 6 me-
ses, aproximadamente, e vamos aproveitar para fazer um novo terminal 
de carga aérea, porque ele está bastante distante e desprovido neste mo-
mento de toda a infraestrutura, de energia, de água.

Estamos investindo no terminal 3, nessa etapa que agora demos o 
start com a terraplanagem, dentro dos prazos que estão junto a esse 
planejamento, e nos dois terminais nas antigas áreas junto aos Correios. 
A área onde havia o terminal Vasp-Transbrasil estamos utilizando para 
fazer os novos terminais, um com 5,5 milhões e o outro com 2,5 milhões 
nesses próximos 6 a 10 meses aproximadamente.

o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Obrigado. Pode 
prosseguir, presidente.

o sr. aNToNio GusTaVo maTos do VaLe – Respondendo 
ao deputado Renan Filho sobre a importância da alteração prevista na 
Lei nº 8.666, eu diria que todos os prazos que estabelecemos em nossos 
editais seguem rigorosamente a Lei nº 8.666. Ou seja, entre a publicação 
do edital e a contratação da obra, prevemos cinco meses de tramitação, 
conforme a Lei nº 8.666.

O Congresso é inteiramente soberano, e tenho certeza de que vai 
decidir da melhor forma, mas, sem entrar muito no mérito, eu diria que 



194 Turismo em Debate II

somente a inversão de fases que prevê a medida que está para o Con-
gresso decidir nos permitiria reduzir esses cinco meses para dois meses. 
Sem dúvida nenhuma, ela agiliza o processo de contratação sem ir con-
tra os ditames da Lei nº 8.666.

Com relação à administração dos aeroportos, como eu disse no iní-
cio da resposta ao deputado Rui, a Infraero vai continuar administrando 
os aeroportos, na medida em que vai participar com quase 50% da nova 
empresa que vai administrá-los. A Infraero continuará na administração 
dos aeroportos e cobrará por aquilo que fornecer a essa nova SPE. A 
Infraero, muito pelo contrário, deixará de ser uma empresa única para 
passar a ser uma empresa que possui coligadas, como são hoje as gran-
des empresas do Brasil.

Esse modelo de concessão, como o ministro falou, foi feito no setor 
elétrico, e permitiu ao governo ver que o fato de a empresa concessioná-
ria participar efetivamente da empresa que vai administrar o bem con-
cedido dá ao governo muita tranquilidade. Então, a Infraero não vai sair 
desses aeroportos. Ela vai continuar lá dentro.

Quanto à questão do deputado Fábio Faria a respeito do Rio Grande 
do Norte – ele falou sobre a capacidade do Augusto Severo –, a nos-
sa capacidade é calculada pelos economistas da Infraero com base nos 
critérios da Iata, critérios internacionais que preveem determinado nú-
mero de metros quadrados por passageiro, que preveem um nível de 
conforto “c”, que preveem as operações dos aeroportos durante 12 horas 
por dia, 300 dias por ano.

Não conheço a metodologia adotada pela Secretaria do Rio Grande 
do Norte, nem pelo Ipea, respondendo à pergunta também do deputado 
José Esteves, se não me engano, mas estou à inteira disposição. Nossos 
economistas estão à inteira disposição, inclusive alguns deles estão aqui, 
para apresentar nossos dados de capacidade e demanda e poder confron-
tar com outras instituições que tenham dados diferentes da Infraero.

Acho absolutamente normal que, dependendo do critério, o resul-
tado seja diferente, sim, mas o nosso critério é esse, e posso deixar, in-
clusive, por escrito. Peço que se publique no site da Infraero quais são 
rigorosamente os critérios que ela utiliza tanto para capacidade quanto 
para demanda.

Do ponto de vista da Copa do Mundo – e isso tem sido dito, foi dito 
pelos senhores que frequentam aeroportos –, a Copa é um problema 
adicional. Nosso grande problema é o crescimento da demanda, lem-
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brando a palavra do deputado Eduardo Azeredo, da minha Minas Ge-
rais. Sem dúvida alguma, a demanda cresceu nos últimos anos. Sem en-
trar no mérito da razão, a renda cresceu; e, na medida em que a inflação 
cai, as pessoas têm mais nos seus salários. Isso faz com que elas venham 
ao setor de serviços. Não é à toa que todo o setor de serviço, de certa 
forma, está pequeno para o tamanho do Brasil.

A Copa do Mundo possui várias estratégias que já estão em estudo, 
pelos diversos órgãos do governo, para suprir as necessidades, inclusive 
ouvindo as experiências tanto da Alemanha quanto da África do Sul, 
países onde foram realizadas as duas últimas Copas. Ou seja, podemos 
direcionar os voos específicos da Copa do Mundo para horários que não 
sejam de pico. Podemos direcionar para determinados aeroportos que 
ainda têm folga. Podemos direcionar toda a aviação executiva para ou-
tros aeroportos, aeroportos menores. No caso de Belo Horizonte, por 
exemplo, temos Carlos Prates e a Pampulha. Enfim, há toda uma es-
tratégia para esse evento – evento de um mês do ponto de vista dos 
aeroportos e até dos próprios estados. Aliás, como foi dito ontem por 
determinado governador – não fui eu que disse –, em qualquer show da 
Ivete Sangalo em Salvador tem mais gente do que os prováveis assisten-
tes da Copa do Mundo lá.

Realmente, é nossa preocupação, mas tenham certeza de que é uma 
preocupação adicional e não a principal. A preocupação principal é dar 
ao brasileiro hoje condição de transitar pelos aeroportos de forma con-
dizente.

Ao deputado Romário, gostaria de dizer que todas as novas reformas 
da Infraero possuem efetivamente, no projeto, cláusulas específicas de 
acessibilidade. A Infraero tem um departamento que cuida exclusiva-
mente das acessibilidades do aeroporto. Posso pedir, inclusive, que a res-
ponsável por esse setor faça um relatório sobre como é tratado o assunto 
nos aeroportos e entregue ao senhor pessoalmente. Evidentemente, os 
aeroportos mais antigos não tiveram essa previsão, isso é verdade, mas 
todas as reformas que estão sendo feitas preveem essa acessibilidade.

Não sei dizer ao senhor quantos por cento seriam em cada um desses 
projetos, mas prometo que vou levantar esse dado. Posso dizer que em 
Guarulhos, especificamente, um aeroporto que acompanhei há pouco 
tempo, serão de 12,5 milhões, exclusivamente, para questão da acessibi-
lidade de deficientes visuais e auditivos.



196 Turismo em Debate II

o sr. dePuTado FÁbio Faria – Ficou aberta a pergunta em 
relação ao aumento do número de fingers no aeroporto Augusto Severo. 
Gostaria de saber se já há essa resposta. A outra pergunta é o prazo do 
aeroporto de São Gonçalo do Amarante também. Aí é com o ministro.

o sr. aNToNio GusTaVo maTos do VaLe – Vocês têm essa 
informação? Eu não tenho. No momento, eu não tenho.

(Não identificado) – Neste momento, nessa reforma, serão feitas 
ampliações da sala de embarque, sala de desembarque e saguão de pas-
sageiros. Não há previsão de aumento de pontos de embarque.

o sr. aNToNio GusTaVo maTos do VaLe – Na realidade, 
deputado, é assim. No aeroporto Augusto Severo está sendo feita uma 
reforma, de modo a fazer com que o passageiro se sinta bem, porque 
é um aeroporto que, do nosso ponto de vista, deixará de ser comercial 
assim que São Gonçalo do Amarante entrar em funcionamento. 

o sr. dePuTado FÁbio Faria – Ok. O problema é que tem 
hora em que no aeroporto Augusto Severo chegam nove, dez voos ao 
mesmo tempo e só temos quatro fingers. Então, essa é uma preocupação 
que existe no estado. Se a Infraero puder estudar a hipótese de se au-
mentar um ou dois, pelo menos, seria importante.

o sr. aNTÔNio GusTaVo maTos do VaLe – Está bem.
a sra. dePuTada rosiNHa da adeFaL – E o ambulift está 

dentro dessa questão? 
o sr. aNTÔNio GusTaVo maTos do VaLe – Vou responder 

especificamente. 
o sr. dePuTado romÁrio – Desculpe-me. Há alguma coisa 

em relação à regulamentação que garante ao deficiente visual/auditivo o 
embarque seguro e eficiente? Se há, qual o órgão que a fiscaliza?

 o sr. aNTÔNio GusTaVo maTos do VaLe – Não sei dizer 
ao senhor. Vocês sabem? Ah, é a Anac? É a Anac.

o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Vamos deixar o 
presidente da Infraero concluir. ministro, vou deixar V.Exa. por último.

o sr. aNToNio GusTaVo maTos do VaLe – Respondendo à 
deputada Rosinha da Adefal especificamente quanto à questão dos raios 
X. Como V.Exa. sabe, o raio X é uma questão da Polícia Federal, mas 
garanto à senhora que – acho que o ministro falará daqui a pouco sobre 
isso – estamos firmando um contrato com a Polícia Federal de modo 
que a Infraero irá assumir a responsabilidade pelo raio X. Prometo à 
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senhora que, quando isso acontecer, vai haver uma solução para que as 
pessoas que precisam de pernas mecânicas não passem por constran-
gimentos. Até lá, peço ao Jordão, nosso representante junto à Polícia 
Federal, que veja como pode ser resolvida essa questão.

Quanto ao ambulift, não é verdade que, em função do que aconteceu, 
a Infraero deixou de usar. Realmente, temos esses aparelhos. Não temos 
em todos os aeroportos – há um projeto para que se tenha –, mas temos 
nos principais aeroportos, inclusive Brasília. 

Como fazemos isso? A empresa aérea comunica à Infraero quando 
tem uma pessoa que necessita desse aparelho e, quando o voo vai para 
o terminal remoto, ela comunica à Infraero, e a Infraero providencia o 
aparelho. A questão de um jogar para o outro, sei que é assim mesmo, 
a senhora não precisa nem dizer, mas vamos resolver com o Centro In-
tegrado de Administração, sobre o qual o ministro também vai falar, 
onde sentarão todas as companhias aéreas e todos os órgãos de controle, 
inclusive a Infraero. Lá, haverá um monitoramento do aeroporto como 
um todo. E se o avião em que está a pessoa se dirigir para o terminal 
remoto, o centro já saberá. Então, o funcionário da companhia aérea 
que também está acompanhando ali poderá providenciar o aparelho. 
Isso está dentro da nossa mudança de gestão aeroportuária. Acho que o 
ministro falará especificamente sobre isso.

a sra. dePuTada rosiNHa da adeFaL – Mas, hoje, em 
Brasília a utilização dele está suspensa?

o sr. aNToNio GusTaVo maTos do VaLe – Não, lamenta-
velmente ele está com defeito. E vamos verificar hoje ainda como está 
essa questão. Ele não está suspenso, ele está com defeito, sim. Eu reco-
nheço. Peço desculpas, mas me informaram isso agora.

Quanto à questão do deputado Guilherme Campos, a respeito de 
concessão, a respeito do horizonte, já disse claramente que os nossos 
horizontes continuam normalmente, independentemente da conces-
são. Eles não mudam absolutamente nada e poderão ser acompanhados 
no site, como eu disse. Ou seja, todos os investimentos acontecerão em 
paralelo ao processo de concessão. Eles não vão parar porque surgiu o 
processo de concessão.

Quanto à pergunta do deputado Eduardo Azeredo, vou deixar para o 
ministro, porque se refere às taxas da Profaa, assunto próprio da Secretaria.
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Deputado Chico Lopes, infelizmente, as obras do aeroporto de Ma-
capá foram suspensas por uma decisão do Tribunal de Contas – e V.Exa. 
conhece isso muito bem. Depois que tudo foi acertado com o Tribunal 
de Contas, as ações foram retiradas, e retomamos as obras em Macapá. 
Vamos construir um módulo, cujas obras começam no mês que vem e 
terminarão em dezembro. Quanto ao terminal definitivo, os projetos já 
estão prontos. Devemos iniciar a licitação por volta de agosto, e a previsão 
de término desse terminal é o primeiro semestre de 2013. Vão ser consu-
midos R$ 178 milhões. Inclusive, o senhor pode nos cobrar isso depois.

O deputado José Carlos Araújo perguntou sobre a autoridade aero-
portuária, e o ministro vai tratar disso especificamente.

O deputado Edson Ezequiel também trata da questão da concessão. 
Diria que, na realidade, o modelo de concessão também vai definir qual 
será a participação da Infraero, a remuneração que ela terá nesse pro-
cesso, de modo que o orçamento da Infraero, sem dúvida alguma, será 
suficiente para que ela cubra as despesas necessárias dos aeroportos não 
rentáveis. Ou seja, de forma alguma os aeroportos não rentáveis sairão 
da responsabilidade da Infraero. Todo o projeto de concessão será feito 
de forma a que a Infraero tenha recursos suficientes para suportar as 
despesas dos aeroportos não rentáveis.

o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Obrigado, Sr. 
Antônio Gustavo Matos do Vale, presidente da Infraero. 

Passo a palavra ao Sr. Carlos Eduardo Pellegrino, diretor-presidente 
interino da Anac, para fazer suas considerações.

o sr. CarLos eduardo PeLLeGriNo – Obrigado, Sr. Presi-
dente.

Srs. Deputados, basicamente, pelo que anotei aqui, os temas da Anac 
são três. Vou tentar resumir as respostas e atender a todos os deputados.

o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – A do assento-
conforto o senhor anotou?

o sr. CarLos eduardo PeLLeGriNo – Presidente, se eu não 
falar sobre assento-conforto, eu vou preso. O ministro vai ter de levar 
biscoito e água para mim. Espero que não seja na Webjet, porque lá tem 
de comprar água. Isso também estamos vendo.

Prefiro falar das coisas menos perturbadoras primeiro e tentar res-
ponder ao deputado Romário, à deputada Rosinha da Adefal e a outros 
deputados que falaram sobre o problema de acessibilidade nos aeroportos.
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Em 2007, a Anac publicou a Resolução nº 9. Ela está no nosso site, vi-
mos fiscalizando claramente em relação a isso e temos problemas, sim. 
Vou deixar claro em um texto que pedi para capturar para ler aos senhores.

Primeiro, é responsabilidade da empresa aérea fornecer veículos 
equipados com elevadores. Eles têm logicamente uma coordenação com 
a Infraero. Às vezes nem cabe no pátio. Mesmo que uma empresa só te-
nha um voo, cada uma tem o seu ambulift. Então, essa coordenação com 
a Infraero é possível, num trabalho de cooperação dentro do aeroporto. 
O Dr. Gustavo deve até cobrar o serviço da empresa.

Também é responsabilidade da empresa aérea o deslocamento do 
passageiro entre o aeroporto e a aeronave e vice-versa. Então, a cada 
minuto que ele está tomando conta do passageiro que saiu da parte de 
embarque, é responsabilidade deles, e a Anac cobra isso.

E, quanto ao treinamento, independentemente da área de atuação no 
aeroporto, seja prestador de serviço aeroportuário – área em que daqui 
a pouco vamos ter privatização –, seja empresa aérea, cada um é respon-
sável pelo treinamento do seu pessoal. E a Anac fiscaliza isso.

Em que os Srs. Deputados podem nos ajudar? Hoje em dia, a Anac 
tem uma restrição com relação ao Código Brasileiro de Aeronáutica 
(CBA). O código, se não me engano, no art. 299 ou no 302 – é um ou 
outro; por favor, perdoem-me, pois não sou bom em decorar –, diz que 
a sanção pecuniária está limitada a mil valores de referência. Se os se-
nhores abrirem o site da Anac, na Resolução nº 25, verão que, com base 
nisso, o maior valor que podemos aplicar como sanção não vai passar de 
R$20 mil. E esse valor é muito baixo.

Na discussão sobre o CBA que está havendo nesta Casa, na Câmara 
dos Deputados, é muito oportuno que os Srs. Deputados analisem isso, 
para que possamos ser mais efetivos nas nossas sanções pecuniárias, a 
fim de que possamos realmente fazer a sanção administrativa valer e 
possamos cobrar isso.

a sra. dePuTada rosiNHa da adeFaL – Não quero fazer 
um debate, quero apenas fazer um breve relato do que acabou de acon-
tecer, nesse exato momento, no aeroporto de Brasília, com o Dr. Ricardo 
Tadeu, desembargador do Tribunal Regional do Trabalho de Curitiba e 
que, por sinal, é o primeiro desembargador cego deste país.

Ele veio para uma reunião com a ministra dos Direitos Humanos 
hoje pela manhã, juntamente com a Frente Parlamentar em Defesa das  
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Pessoas com Deficiência. Agora à tarde, estava embarcando de volta. 
Exatamente agora eu recebi uma ligação dele.

Veja como está realmente faltando treinamento para o pessoal das 
empresas e fiscalização da Anac e até da Infraero. 

Primeiro, o funcionário da Gol não se dirigiu ao desembargador, 
dirigiu-se à pessoa que o estava acompanhando, embora ele se tenha 
identificado com a carteira funcional.

Segundo, ele tinha uma bagagem de mão, autorizada pela moça do 
check-in, que disse que ele poderia levá-la na mão. Ele foi para a sala 
especial para aguardar a hora do embarque, uma vez que uma pessoa da 
Gol iria levá-lo até lá. A empresa disse que não tinha a menor obrigação 
de levar a mala dele, que ele não estava pagando por isso e que a mala 
dele tinha que ser despachada.

A moça de lá bateu boca com outro funcionário, dizendo que ele 
podia embarcar, sim, porque estava no peso previsto e era obrigação da 
empresa.

Enfim, é só para relatar a confusão que acontece diariamente. Não 
estou mais fazendo nenhum questionamento, é só realmente um relato 
de algo que aconteceu com um desembargador. Imagine o que acontece 
com uma pessoa que não é autoridade neste país.

Então, nós realmente precisamos não só investir na acessibilidade 
f ísica, colocar rampas, mas investir em tecnologia, investir no ser hu-
mano, na capacitação dos funcionários, na qualificação, porque nós pre-
cisamos melhorar essas questões.

O Dr. Gustavo disse que a questão da Copa não é um assunto prin-
cipal, mas eu fico imaginando como será, quando acontecer a Olimpí-
ada, deputado Romário, e a Paralimpíada. Se hoje nós temos situações 
pontuais, com uma ou duas pessoas por aeronave que têm dificuldade 
de locomoção, imaginem quando vierem mais de 500 pessoas com di-
ficuldade de locomoção, que são os para-atletas, embarcando e desem-
bargando aqui, que confusão haverá nesses aeroportos.

Muito obrigada e me desculpe a intervenção.
o sr. CarLos eduardo PeLLeGriNo – Deputada, a senhora 

está coberta de razão. Nós temos assessores aqui que já estão anotando 
para mim, e nós vamos fiscalizar sim. Isso não está certo. Concordo com 
a senhora. Temos que dar direito realmente aos portadores de dificulda-
de de locomoção, aos portadores de deficiência visual, porque eles têm o 
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mesmo direito, compraram a mesma passagem, independentemente do 
cargo que eles possuam em qualquer dos poderes. A senhora está correta.

Então, retornando, o deputado Carlos Roberto me perguntou sobre 
autuação, para onde vai o dinheiro e se a Anac já autuou a Infraero. Res-
posta para o senhor: o dinheiro das autuações é recolhido ao Tesouro, e, 
em torno de 20% do orçamento da Anac é não contingenciável. Para este 
ano, esse percentual somou 36 milhões de reais do nosso orçamento. 
Junto com as tarifas de fiscalização que também recolhemos, faz parte 
do orçamento da agência.

Sim, já autuamos a Infraero, como outras empresas. A autuação da 
Infraero está em torno de cinco milhões de reais.

E deixei para o grand finale o famoso assento-conforto. O deputado 
Moreira Mendes, que precisou sair, citou claramente o problema da Re-
solução nº 138 e até o prospecto da TAM, levantando o ponto da taxa. 
Ele está correto. A empresa não pode gerar uma taxa extra.

De acordo com a Resolução nº 138, ela pode fazer uma cobrança adi-
cional – lá está toda a informação com relação a isso. Ela pode fazer isso, 
mas ela não pode cobrar uma taxa. A área que respondeu ao deputado 
deve ter olhado a composição de preço, mas não o aviso, e é nisso que 
ele está certo, por isso vamos atuar com relação a isso. A composição 
deve ter sido apresentada a nós como tarifa, lógico, para que eles não 
estivessem errados. Mas já que ele expôs o problema e mostrou até um 
documento, cuja cópia deixou comigo, vamos atuar, vamos fiscalizar, 
porque as resoluções da agência têm de ser cumpridas. Temos de atuar 
corretamente com relação a isso. 

Porém, é importante que a Casa possa debater isso – e acho que o fó-
rum é extremamente adequado, porque a liberdade tarifária é um ganho 
para a população brasileira. Como já apresentamos aqui, numa mesma 
aeronave poderá haver tarifas de 30 reais, 40 reais, para quem se pro-
gramou para viajar, e na mesma aeronave pode haver gente voando ao 
preço de 1.000 reais. O deputado está correto. É essa liberdade tarifária 
que está possibilitando a uma série de brasileiros voar hoje em dia. Se 
a Casa – e aí é a Casa que terá de decidir, porque tem de mudar a lei da 
Anac, que dá essa liberdade – decidir por um teto ou por uma definição 
de tarifa, vamos estar, certamente, impedindo essas pessoas de compra-
rem passagens por valores muito mais baixos. Lógico que aí há liberdade 
de escolha, a decisão de poder voar mais tarde ou por um aeroporto 
não tão fácil de acessar, como temos em vários lugares. Quer voar pelo 
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Santos Dummont? Vai pagar mais caro. Muitas vezes, pelo Galeão, vai 
pagar mais barato. Essa decisão do consumidor é que está fazendo com 
que, cada vez mais, o meio de transporte aéreo seja utilizado. 

As nossas taxas, segundo a última medida da Anac que publicamos 
em nosso site, passaram de 30%. Essa é uma decisão. É lógico que a atri-
buição é da Câmara e do Senado, mas, como já colocamos claramente 
para os senhores, na média tarifária do Brasil todo, houve uma redução 
das tarifas em 44%. Isso é um ganho para a população, para todo o mun-
do. Essa informação é extremamente relevante para que os senhores 
possam tomar a decisão.

o sr. dePuTado JÂNio NaTaL – Sr. Presidente, desculpe...
o sr. CarLos eduardo PeLLeGriNo – Pois não.
o sr. dePuTado JÂNio NaTaL – Desculpe, mas serei breve. 

Concordo, em parte, com a liberdade tarifária. O que não podemos 
admitir é que uma passagem Salvador-Porto Seguro venha a custar  
R$ 2.160,00. Não se pode admitir um negócio desses. Podemos até dizer: 
“Você que se programe”. Aconteceu comigo. Meu pai, que reside no mu-
nicípio de Porto Seguro, caiu doente, e eu tive, no verão, de me deslocar 
de Salvador para lá e pagar R$ 2.160,00 em uma passagem. O que eu 
acho? Na verdade, quero tentar ajudar. Não ouvi tanta reclamação da 
população. Eu acho que a passagem tem de ter um limite máximo. Por 
exemplo, Brasília-Salvador, R$ 600,00. E, dentro desse limite máximo, a 
empresa pode cobrar até R$ 1,00, R$ 2,00. O que não pode é, às vezes... 
Conversando com um deputado, ele me disse: “Ah, é só se programar”. 
Eu disse: “Meu amigo, eu não tenho de pensar em mim, deputado. Te-
nho de pensar em todos os usuários do transporte aéreo”. 

Hoje, o transporte terrestre tem uma tabela. Por que não existe um 
limite, mesmo que seja de um mil reais, para o aéreo? Não se pode ad-
mitir, por exemplo, que uma passagem de Salvador para Porto Seguro 
custe R$ 2.160,00.

Era isso que eu queria dizer.
o sr. CarLos eduardo PeLLeGriNo – Deputado, muito 

obrigado por sua contribuição. Não existe uma tabela porque a lei não 
permite à Anac tabelar. A lei prevê total liberdade tarifária. E a Anac não 
tem direito de se sobrepor à lei. Então, cumprimos a lei. 

A Casa tem de realizar esse debate, ouvindo suas bases, e, juntamen-
te com o Senado, fazer a alteração da lei. O que queremos mostrar para 
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os senhores, para contribuir com esse importante debate, é que essa 
liberdade tarifária, em várias horas e em vários setores, está levando, 
sim, à redução de tarifas no Brasil e, principalmente, à competição entre 
empresas. Colocamos claramente que, em 2007, tínhamos duas grandes 
empresas, era quase um duopólio, tínhamos valores, para as duas, acima 
de 90%, o que não temos hoje em dia. Temos empresas entrantes. 

Hoje, no Brasil, podemos considerar claramente que a Azul, a Webjet 
e a Oceanair são empresas que estão disputando mercado em diferentes 
nichos, com diferenças de tarifas e diferenças de oportunidades. Cabe 
a nós, juntamente com a Secretaria, a Infraero e o Comando da Ae-
ronáutica, prover os meios para que cada vez mais haja infraestrutura 
para que essa demanda seja absorvida e haja mais empresas voando pelo 
Brasil. Aí, sim, cada vez mais, a disputa tarifária fará com que possamos 
ter a escolha de um produto melhor – essa ideia de um selo dimensional 
que a Anac apresentou. 

Eu tenho as mesmas dificuldades de vários deputados. Tenho 1,87 
metro. Em certas aeronaves, fico extremamente desconfortável. Essa é 
a verdade mesmo. Agora, há empresas aéreas que já conheço – logica-
mente, os Srs. Deputados podem conhecer – em que as distâncias são 
muito mais acessíveis, são melhores, e o preço da tarifa não é tão alto. 
Basicamente, sou obrigado a voar por várias delas. E o faço justamen-
te para ter a impressão de como está o desenvolvimento da empresa, 
como ela está funcionando, porque, até assumir a presidência interina 
da agência, eu era o seu diretor de operações e fazia questão de acompa-
nhar isso. É quando podemos julgar. 

Mas, repito, essa liberdade está fazendo com que o consumidor pos-
sa escolher. Na minha visão, isso é muito bom. Cada vez mais, temos ca-
pacidade de escolher, e escolher um produto melhor, baseado na minha 
capacidade de pagar.

o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Obrigado Carlos 
Eduardo. 

Embora o brigadeiro não tenha sido muito acionado, pela deferência 
de ter estado conosco, agradeço a sua presença. Se ficou alguma consi-
deração, o senhor poderá fazê-la agora. 

o sr. ramoN borGes Cardoso – Muito obrigado. Tenho 
apenas uma. O deputado José Stédile comentou a respeito da utilização 
das bases aéreas. O brigadeiro Saito já autorizou. Recebendo os orça-
mentos necessários, poderão ser feitas as obras para que as bases aéreas 
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possam ser usadas como pontos de embarque e desembarque e até mes-
mo para estacionamento durante a Copa.

o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Obrigado pela 
presença.

Ministro, tem V.Exa. a palavra para suas considerações e despedidas 
desta nossa audiência. Muito obrigado pelo seu tempo, por sua aten-
ção. V.Exa. vai ao Senado. Lá estão os representantes dos estados; aqui, 
os do povo brasileiro. V.Exa. ouviu aqui, como costumo dizer, sotaques 
diferentes, jeitos de falar diferentes. É o Brasil falando. Talvez sirva de 
grande referência para o trabalho de V.Exa. no Ministério.

Obrigado.
o sr. miNisTro WaGNer biTTeNCourT de oLiVeira – 

Eu que agradeço o convite. 
Gostaria de dizer a V.Exa. que tudo o que foi dito aqui, tudo o que foi 

ponderado e sugerido, será levado em consideração. Discutiremos esses 
assuntos. Obviamente, todos eles têm prós e contras. Alguns deles são 
indubitáveis. Temos de resolver mesmo – e isso já foi abordado por vá-
rios colegas aqui – uma série de questões de segurança e de melhoria do 
atendimento. O que estamos fazendo é exatamente buscar esse melhor 
serviço para o cidadão. 

Vou tentar resumir a minha resposta em duas partes, porque, pelo 
que vi, o pessoal cobriu uma grande parte das questões mais técnicas, de 
atendimento, de orçamento e de investimento.

Além do que falei, há duas coisas que são de novo as nossas agendas 
e que eu gostaria de reafirmar. A primeira é uma agenda de gestão. Eu 
acho que na vida a gente resolve muitas coisas não só pela forma de tra-
balhar, mas pela simplicidade. Hoje, temos um processo de governança 
em que praticamente todos esses assuntos que foram tratados aqui já 
foram discutidos de alguma forma. Já estamos trabalhando em cima de 
muitos desses problemas, no nosso círculo de governança tanto interno 
quanto externo. Reputo que essa é uma forma que temos de fazer com 
que todos os agentes que trabalham nos aeroportos consigam entender 
as dificuldades. 

Tenho a mais absoluta certeza de que, colocando tudo o que foi dito 
aqui em uma sala de gestão, como vai começar a ser feito muito proxi-
mamente, nós teremos condição de discutir essas questões e identificá-
las nos aeroportos. Acredito que grande parte desses problemas não 
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existirão mais. Obviamente, teremos uma discussão mais aberta, inclu-
sive com as próprias companhias – esse círculo é ampliado –, sobre a 
visão de mais longo prazo, no sentido de planejamento.

Perguntaram aqui se todos esses números passados pelo presidente 
Gustavo fazem parte de um planejamento até 2014. Já estamos traba-
lhando com todos esses números há algum tempo. Eles estão sendo dis-
cutidos e avaliados permanentemente. Não tenho dúvida de que vamos 
atender à demanda que temos.

Com relação às concessões, acho que esse é um assunto palpitante. 
Não tenho dúvida de que é um instrumento importante. Ele é a panaceia, 
a solução para todos os casos? Não. Obviamente, em alguns aeroportos 
– temos de pensar nos aeroportos regionais, um assunto colocado aqui 
por alguns deputados –, essa modelagem está prevista para ser conclu-
ída no final deste ano. Nós a estamos começando agora. O BNDES vai 
nos ajudar nessa modelagem. 

Foram colocadas aqui várias questões, tais como: de alguma forma, 
uma concessão dessa pode ajudar na questão da aviação regional? Pode. 
Por exemplo, sabemos que foi criado um fundo juntamente com a Se-
cretaria. Ele vai receber recursos, por exemplo, do Profaa e outros, que, 
de certa forma, são aplicados no retorno. São recursos criados no setor, 
disponibilizados no setor, a fim de serem aplicados novamente no setor.

Eu acho que uma das coisas que podemos pensar na modelagem, 
que, obviamente, vai ter todo o segundo semestre para ser discutida, 
é para onde vai o recurso da outorga. Que outorga será essa? Qual vai 
ser o fator de decisão da licitação? A maior outorga? Um percentual de 
faturamento da empresa ao longo do tempo? Para onde vai isso? Pode 
irrigar esse fundo e fazer com que os recursos necessários para desen-
volver esses aeroportos, que hoje em dia estão em dificuldades, existam?

Além disso, há uma série de outras coisas. Não é suficiente só ter 
recursos. Nós precisamos estar preparados, estruturados para ter pro-
atividade. Porque hoje existem recursos no fundo da Ataero, mas os 
estados e os municípios têm dificuldade de capturá-los. Alguns muni-
cípios têm dificuldade até de estruturar os projetos. Então, nós preci-
samos de uma parceria mais forte com os estados e com os municípios, 
no sentido de desenvolver esses projetos, ter uma estratégia para prio-
rizar alguns desses aeroportos e fazer com que eles aconteçam. 

Eu digo isso porque é impossível imaginarmos que alguém, numa 
determinada secretaria, ou na Infraero, ou na Anac, ou no Decea, ou 
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nas companhias aéreas vá resolver esse problema. Ou enfrentamos 
esse problema com todo o mundo se unindo, discutindo e trabalhando 
num objetivo comum, ou vamos continuar, de alguma forma, ao lon-
go do tempo, sempre reclamando de coisas. Aliás, nós vamos sempre 
reclamar. E eu acho que isso é bom. Nós não devemos estar satisfeitos 
com nenhuma situação. Temos, por obrigação, melhorar a qualidade do 
atendimento ao usuário. O cidadão tem de ser bem atendido. Todos nós 
gostamos de ser bem atendidos por quem quer que seja. E o Estado tem 
de dar isso.

Obviamente, o setor privado é um parceiro do Estado e, às vezes, um 
executor numa concessão. E numa concessão não se está vendendo um 
ativo; está-se permitindo que ele seja utilizado durante 20, 25, 30 anos, 
mas ele é do Estado. Ele voltará para o Estado algum dia, ou o Estado po-
derá fazer concessão de novo, se o serviço estiver sendo bem prestado.

De certa forma, nós precisamos ter uma atuação conjunta, orques-
trada, organizada, coordenada, a fim de que possamos melhorar esse 
nosso setor.

Eu tenho certeza de que esta Casa não vai faltar a esse movimento.
Quero agradecer de novo.
Muito obrigado.
Estaremos aqui sempre com muita satisfação.
o sr. dePuTado VaNderLei maCris – Sr. Ministro, só um 

minuto, por favor. Se V.Exa. puder apenas responder a minha pergunta...
o sr. miNisTro WaGNer biTTeNCourT de oLiVeira – 

Qual?
o sr. dePuTado VaNderLei maCris – Se há quatro anos 

essa decisão tivesse sido tomada, hoje nós viveríamos um quadro bem 
melhor no setor aeroportuário?

o sr. miNisTro WaGNer biTTeNCourT de oLiVeira – 
Eu gosto de olhar para o futuro. Quem olha para trás, às vezes, bate no 
carro da frente.

o sr. dePuTado VaNderLei maCris – Está respondida.
o sr. PresideNTe (Deputado Jonas Donizette) – Eu quero agra-

decer a todos os deputados a presença, agradecer ao ministro, ao An-
tônio Gustavo, ao Carlos Eduardo, ao tenente-brigadeiro Ramon, ao 
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deputado Ezequiel, presidente da Comissão de Viação e Transportes, e 
ao deputado Roberto Santiago, que estiveram conosco.

Está encerrada a presente audiência pública.
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Audiência Pública para debater  
a política de formação de pilotos  
civis e análise do mercado de trabalho 
atual, bem como suas implicações  
no debate geral quanto ao turismo  
e à Política Nacional de Aviação

ementa: Audiência pública para debater a política de formação de 
pilotos civis e análise do mercado de trabalho atual, bem como suas im-
plicações no debate geral quanto ao turismo e à Política Nacional de 
Aviação.

Convidados: Clarice Bertoni Lacerda Rodrigues – secretária de na-
vegação aérea civil da Secretaria Nacional de Aviação (SNA); David da 
Costa Faria Neto – superintendente de segurança operacional da Anac; 
Edson Mitsuyia – coordenador da Faculdade de Ciências Aeronáuticas 
– Instituto Toledo de Ensino – São Paulo; Gelson Dagmar Fochesato 
– presidente do Sindicato Nacional dos Aeronautas (SNA); George Su-
cupira – presidente da Associação de Pilotos e Proprietários de Aerona-
ves (Appa); Nelson Riet Correa – presidente da Federação dos Aeroclu-
bes do Rio Grande do Sul; Rodrigo Duarte – presidente da Associação 
Brasileira dos Pilotos de Helicóptero; Francisco Lyra – presidente da As-
sociação Brasileira de Aviação Geral; João Pedro Passos – representante 
da Associação Nacional dos Aeronautas do Movimento Ético da Avia-
ção; Graziella Baggio – diretora do Sindicato Nacional dos Aeronautas.

o sr. PresideNTe (Deputado Valadares Filho) – Na qualidade de 
2º vice-presidente da Comissão de Turismo e Desporto, declaro aberta 
a audiência pública, atendendo ao Requerimento nº 76, de 2011, do Sr. 
Deputado Otavio Leite, que tem a finalidade de “Debater a política de 
formação de pilotos civis e análise do mercado de trabalho atual, bem 
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como suas implicações no debate geral quanto ao turismo e à Política 
Nacional de Aviação.”

Eu gostaria de agradecer a todos os presentes o comparecimento e de 
convidar para compor a Mesa a Sra. Clarice Bertoni Lacerda Rodrigues, 
secretária de navegação aérea civil da Secretaria Nacional de Aviação 
(SNA); o Sr. David da Costa Faria Neto, superintendente de segurança 
operacional da Anac; o Sr. Edson Mitsuyia, coordenador da Faculda-
de de Ciências Aeronáuticas – Instituto Toledo de Ensino – São Paulo; 
o Sr. Gelson Dagmar Fochesato, presidente do Sindicato Nacional dos 
Aeronautas (SNA); o Sr. George Sucupira, presidente da Associação de 
Pilotos e Proprietários de Aeronaves (Appa); o Sr. Nelson Riet Correa, 
presidente da Federação dos Aeroclubes do Rio Grande do Sul.

Registramos a presença dos seguintes representantes de classe dos 
pilotos, a quem daremos a palavra no momento dos debates: Sr. Francis-
co Lyra, presidente da Associação Brasileira de Aviação Geral; o Sr. João 
Pedro Passos, representante da Associação Nacional dos Aeronautas do 
Movimento Ético da Aviação; o Sr. Rodrigo Duarte, presidente da Asso-
ciação dos Pilotos de Helicópteros. 

Informo que a lista de inscrição para o debate encontra-se sobre a 
mesa. 

Os deputados que desejam fazer uso da palavra deverão registrar seu 
nome na referida lista. 

Só poderão abordar o assunto da exposição, pelo prazo máximo de 
três minutos, tendo intercalado igual tempo para responder, facultadas 
a réplica e tréplica pelo mesmo prazo, vedado ao orador interpelar a 
qualquer dos presentes. 

Informo ainda que não haverá apartes durante a exposição dos con-
vidados.

 Passo a palavra à Sra. Clarice Bertoni Lacerda Rodrigues, que dispõe 
de 10 minutos. 

a sra. CLariCe berToNi LaCerda rodriGues – Boa tar-
de, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. É com muito prazer que mais 
uma vez venho a esta Casa representando o Sr. Ministro Wagner Bitten-
court, atual ministro da Aviação Civil. Estamos numa fase de planeja-
mento da Aviação Civil com muitos desafios a enfrentar. 

O ministro Wagner tem trabalhado intensamente para que o plane-
jamento da aviação civil, em todos os seus componentes, leve-nos a uma 
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situação em que tenhamos condições de atender à demanda que se avi-
zinha, não só em função dos eventos – estive assistindo às discussões 
e senti que todos estão preocupados com a Copa do Mundo, com as 
Olimpíadas, com vários eventos que ocorrerão no Brasil –, mas com 
sustentação no crescimento da demanda que temos acompanhado. 

A discussão de hoje foi proposta pelo deputado Otávio Leite. S.Exa. 
esteve na Secretaria de Aviação Civil conversando conosco sobre como 
vamos enfrentar o desafio de termos o pessoal necessário para as opera-
ções dos serviços aéreos, que crescem à taxa, recentemente observada, 
de 20% ao ano. 

Assim sendo, coloco-me à disposição de todos para discutir o assun-
to relativo às preocupações dos senhores e responder a todas as pergun-
tas que eu puder responder. Se eu não puder, nós as discutiremos no 
âmbito da Secretaria de Aviação Civil.

Muito obrigada.
o sr. PresideNTe (Deputado Valadares Filho) – Agradeço à Sra. 

Clarice os esclarecimentos prestados.
Passo a palavra ao Sr. David da Costa Faria Neto, que dispõe de até 

10 minutos.
o sr. daVid da CosTa Faria NeTo – O tempo é muito pouco 

para falar de assunto tão importante. Em primeiro lugar, quero agrade-
cer a oportunidade de exercitar a condição de ouvirmos todos os seg-
mentos que, com certeza, têm de alguma forma parcela de responsabili-
dade na condução dessa atividade do país. 

A aviação não chega com o desenvolvimento. Ela traz o desenvol-
vimento. Ela é o motopropulsor do desenvolvimento do país e tem de 
ser entendida dessa forma. Os profissionais bem capacitados é que vão 
conduzir com qualidade essa atividade. Nós, na Anac, na sociedade civil 
brasileira, estamos extremamente comprometidos com a obrigação de 
atender a essa demanda crescente. O nosso país vem crescendo a nú-
meros assustadores, 23%, num segmento desse porte no ano de 2010 e 
30% na movimentação aérea. São números que não tiveram similares 
em nenhum outro país do mundo. O país que mais próximo cresceu foi 
a China, com 17%. 

Neste ano, segundo dados da Iata, que representa as empresas aéreas 
da aviação mundial, o nosso país já cresceu 17%, e a China apenas 7%. 



212 Turismo em Debate II

Por isso precisamos trabalhar na formação, preparação e disponibiliza-
ção da mão de obra para tocar essa atividade. 

Então, esse é o nosso desafio maior. Precisamos identificar as neces-
sidades e implementar ações com o intuito de capacitar os recursos hu-
manos para o sistema de aviação civil.

Vou citar alguns dados do atual cenário para que enquadremos a 
nossa discussão em alguns números. 

(Segue-se exibição de imagens.)
Estas foram as licenças emitidas nos anos de 2008, 2009, 2010 e 2011. 

Apenas quero chamar a atenção para o que está acontecendo neste ano. 
Em julho de 2011, já ultrapassamos, em muito, o que aconteceu em todo 
o ano de 2010.

Este gráfico apresenta a realidade da aviação civil brasileira em ter-
mos de pilotos. Estas são as licenças ativas no mercado de aviação civil 
brasileiro. E aí a Anac pensou o que deveria fazer. Ela já vem pensando 
e fazendo isso há algum tempo. A partir de 2009, algumas ações de cur-
to prazo, decorrentes de atendimento à Resolução nº 11, de 2007, do 
Conac, foram feitas: bolsas de estudos para pilotos e mecânicos. Foi o 
programa que se conseguiu desenvolver. É bastante acanhado. Conse-
guimos junto ao governo a liberação de verbas para bolsas de estudos. 

Então, esses são os números de mecânicos nesses quatro segmentos: 
módulo básico, motopropulsor, célula e aviônicos. Novecentos e quator-
ze bolsas oferecidas. 

Para pilotos, já estamos na segunda edição da bolsa de estudo. É uma 
formação mais rápida. Temos um número total de 322 pilotos, alguns 
ainda em fase de conclusão do curso.

Ainda como ações a curto prazo, estamos propondo ampliar em 50% 
a quantidade de bolsas e estender a oferta de bolsas para mais três es-
pecialidades da atividade. E estamos bastante avançados, tratando com 
os gestores do programa de governo chamado Prominp, a fim de que a 
atividade, a aviação de helicóptero, em especial aquela que lida direta-
mente com a exploração de petróleo, seja contemplada por esse progra-
ma de governo.

Nós já temos inclusive números. Já levantamos custos. E acredito na 
decisão de iniciar essas bolsas, entendendo que não estamos tratando 
só de fomento da atividade, mas também, e mais importante ainda, tra-
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balhando na inclusão social daquelas pessoas que, em tese, não teriam 
condições de complementar sua formação nessa atividade.

A médio prazo, o que já estamos promovendo – e alguns operadores, 
algumas empresas nacionais já assumiram a ideia como bastante válida 
e importante – é a participação efetiva das nossas empresas aéreas, dos 
nossos operadores na formação. Necessitamos não só aumentar a quan-
tidade de mão de obra preparada e capacitada, mas, antes, precisamos 
pensar na melhoria, na competência dessa mão de obra. É uma mão de 
obra extremamente técnica e que conduz vidas humanas. Essa mão de 
obra tem que estar no mais alto nível de capacitação, e só há uma forma. 
No Brasil, o piloto é formado na medida, na quantidade do dinheiro 
que ele tem no seu bolso. Então, temos pilotos se formando e se apre-
sentando ao mercado para um primeiro trabalho com 4, 5 até 10 anos 
de formação, com voos espalhados por esse tempo inteiro, o que, com 
certeza, degrada essa capacidade.

Essa proposta às empresas aéreas, especialmente as grandes, é para, 
de alguma forma, facilitarem o financiamento – através de bancos, fun-
cionando como fiadoras, ou através de financiamento direto. 

Temos as nossas escolas de aviação. Temos os nossos aeroclubes, que 
são, com certeza, rentáveis. O que eles não têm é a continuidade daquele 
candidato a profissional. Então, se essas escolas, esses aeroclubes tive-
rem a certeza de que terão sua capacidade de treinar toda ela vendida, 
com certeza, essa atividade já vai naturalmente ser incentivada e conse-
guir melhorar a sua qualidade.

Nós pensamos em modificar esse quadro em que o aluno se rela-
cionava com a escola e saía um piloto ou um mecânico de aviação, e 
a empresa ia ao mercado, ia à prateleira para pegar esse profissional. 
Precisamos – e é essa a proposta – que haja interação entre provedo-
res, profissionais e governo, aqui representado pela Agência Nacional 
de Aviação Civil.

A longo prazo, nós, estudando o que já temos no nosso país como pro-
grama de governo, encontramos esse programa que atende às necessi-
dades da indústria de petróleo e gás: é o Prominp, que já formou mão de 
obra para esse segmento, já formou 78 mil profissionais. E, como já vimos 
anteriormente, estamos com um projeto para ser incluído nesse programa 
de governo, mas só conseguimos enquadrar aviação de helicóptero.

E aí pensamos em copiar. O que deu certo deve ser copiado. Pensa-
mos o Promac, que é o Programa de Mobilização da Aviação Civil, que 
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tem por objetivo qualificar profissionais nos diversos níveis – básico, 
médio, técnico e superior –, de forma a atender às demandas de capaci-
tação do sistema de aviação civil.

O projeto – o Prominp e esse estudo, essa proposta que a Agência 
estará fazendo ao governo brasileiro através da SAC – é que ele monte 
uma carteira de projetos que contemple todas as categorias profissionais 
e que atenda à regionalização da demanda. É um projeto muito simples, 
mas com abrangência e contemplação do atendimento à demanda bas-
tante significativa.

A estrutura do programa – podemos ver no final delas – pretende 
atender aos aeroportuários, aos aeronautas, aos aeroviários e à indús-
tria. Montando uma carteira de projetos, atendemos às três áreas – pro-
fissional, tecnológica e industrial – com capacitação.

Enfim, esse é o nosso grande desafio: fazer com que o segmento fun-
cione dessa forma, em sinergia com todos os atores que interferem nesse 
processo: o candidato, que é o aluno; a empresa, que é a demandante da 
mão de obra; e o governo, atuando diretamente e, principalmente, na 
qualidade desses profissionais.

Obrigado pela oportunidade. Meu endereço já foi apresentado, mas 
posso passá-lo para quem se interessar. E a Agência, com certeza, está 
aberta, mesmo hoje enfrentando dificuldades, porque não tem o seu 
efetivo ainda completo. Estamos aproximadamente apenas com 60% do 
nosso efetivo, de um planejamento de 2003/2004, quando a aviação civil 
brasileira crescia a números negativos; hoje, em 2010, estamos com esse 
efetivo trabalhando com o crescimento de 23%.

Muito obrigado.
o sr. PresideNTe (Deputado Valadares Filho) – Obrigado, Sr. 

David, pelos esclarecimentos.
Passo a palavra ao Sr. Edson, que dispõe de 10 minutos.
o sr. edsoN miTsuYia – Boa tarde a todos os presentes.
Em primeiro lugar, quero agradecer ao presidente da Mesa e ao 

deputado Otavio Leite, autor do requerimento, o convite.
Primeiramente, farei rápida apresentação, só para a localização tam-

bém – estamos na capital do Brasil.
A nossa faculdade é no estado de São Paulo, em Bauru, no interior, a 

320 quilômetros da capital. A maioria a conhece pelo tradicional sandu-
íche. Então, trouxe esse dado para descontrair um pouquinho.
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(Segue-se exibição de imagens.)
E por que também ter uma Faculdade de Ciências Aeronáuticas em 

Bauru? Lá temos também dois grandes representantes da aviação bra-
sileira: o primeiro astronauta brasileiro, Marcos Pontes, e o engenheiro 
Ozires Silva, fundador da Embraer. Então, temos ali um polo de força 
muito grande relacionado à aviação. É por isso que há a faculdade na 
cidade do interior de São Paulo.

Quando recebi esse convite – e imediatamente o aceitei –, achei im-
portante mencionar algumas sugestões, principalmente em se tratando 
da formação profissional, já que temos aqui representantes de vários 
segmentos da aviação. E, como estou trabalhando em uma instituição de 
ensino superior, abordei a aviação como indutora de desenvolvimento.

A minha sugestão principal é permitir a inclusão social. É esse o re-
cado que eu queria deixar. Meu principal recado hoje é a inclusão social. 
De que forma? Em todas as áreas do ensino superior, hoje, é possível, 
através do Fies, as pessoas conseguirem um diploma. E na aviação está 
um pouco diferente. Existe o Fies, financiamento estudantil, concedido 
pelo governo federal, mas ele ainda não contempla totalmente a forma-
ção de pilotos, ele contempla apenas a parte teórica, mas a parte prática, 
em que o aluno realmente depende das aulas para se especializar, não 
é possível ainda ser financiado pelo governo. Então, queria trazer este 
recado: que o Fies fosse ampliado para a parte prática. Assim como vá-
rios outros cursos, Odontologia e Medicina, também têm a parte prática 
contemplada pelo Fies, no nosso curso isso precisa ser feito, para garan-
tir aos alunos efetivamente horas de voo.

Entendo que até hoje essa acaba sendo uma carreira elitizada, por 
conta da dificuldade de as pessoas de baixa renda terem acesso a ela. 
Então, se for ampliado o Fies para a parte prática, com certeza existirão 
grandes pilotos futuramente na aviação brasileira.

O Sr. David já falou anteriormente dos concursos que a Anac tem 
promovido. Ela já promoveu dois concursos específicos para piloto e 
está promovendo o primeiro para mecânico. Bauru, inclusive, foi con-
templada com a formação de mecânicos. A ideia é muito interessante, 
mas já dou a sugestão de ampliar essa possibilidade, para torná-la ainda 
maior. Entendo que há dificuldade financeira, sei como é, mas essa é 
uma sugestão. Como a Anac tem essa dificuldade financeira, junto com 
a Secretaria de Aviação Civil, é interessante que passe para a Secretaria 
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de Educação, ou para o MEC, a sugestão de ampliação da concessão de 
bolsas de estudos para a parte prática.

Coloquei ali o estado de São Paulo porque entendo que é um estado 
onde existe a grande força, a concentração da aviação. E estamos no 
interior. E, quanto a essa concentração no estado de São Paulo, também 
precisamos verificar a regionalização e o crescimento da aviação.

Ali mostro um gráfico, uma figura, para demonstrar o envolvimento 
que têm as diversas áreas, como já foi demonstrado com alguns núme-
ros aqui, com o transporte aéreo, tanto de cargas como de passageiros.

A figura do lado esquerdo, que estou utilizando, representa a Nasa, 
a tecnologia, o investimento, os estudos. A outra faz referência à movi-
mentação de cargas, que, na nossa área, a de transporte aéreo, é muito 
tímida, não é muito explorada. Se não me engano, há no Brasil apenas 
quatro empresas de transporte aéreo somente de carga. Acho que são 
somente quatro, não?

E há também o outro, ali, o grande ícone, o maior avião de passagei-
ros do mundo, que, hoje, ainda não pode operar em nosso país.

Algumas colocações que eu queria fazer com relação à infraestrutu-
ra: eu acho que ainda existe mercado para muitas empresas, principal-
mente para que de fato exista no Brasil a aviação regional – e ela precisa 
existir. Por exemplo, para vir de Bauru para cá, tenho que me deslocar 
sempre até São Paulo. Tenho de fazer isso para vir para a capital do país. 
Não há como vir direto para Brasília ou ir para Campo Grande. Há gran-
de concentração na capital do estado de São Paulo. Então, a regionaliza-
ção é importante para o desenvolvimento do país.

Aeroportos e aeródromos também, não é? A melhoria da infraestru-
tura, no caso dos aeroportos e aeródromos de todo o Brasil.

Os órgãos regulamentadores. Com a criação da SAC, eu acho que 
agora conseguiremos dar um bom andamento às atividades da aviação 
em nosso país.

Aeronaves. A questão é que é a grande entrada. Eu estive observando 
o relatório da Abag com relação à aviação geral e fiquei surpreso com 
os números que eles demonstraram ali. E eles são o grande mercado de 
utilização da indústria brasileira do transporte aéreo.

Carga e passageiro. Como disse anteriormente, é notório, hoje todos 
estão observando o crescimento da aviação – como foi dito aqui, em 
23%, no ano passado. A movimentação aérea aumentou 30%. Estamos 
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preocupados e precisamos realmente de dedicação a essa área de cargas 
e de passageiros.

Operadores. Já entendi que todos os operadores também já estão 
cientes da necessária contribuição que cada área deve dar para o cresci-
mento e o desenvolvimento da aviação.

Trouxe o mapa do Brasil só para os senhores terem uma ideia de que 
temos uma dimensão continental, como os Estados Unidos – somos o 
maior país da América do Sul –, e ainda temos aviação muito tímida. 
Eu trouxe para mostrar a aviação como indutora do desenvolvimento. 
Observamos muito, hoje, que a aviação está concentrada no Sul e no 
Sudeste. O Norte e o Centro-Oeste ainda precisam ter bastante acesso.

(Segue-se exibição de imagens.)
Esses números eu peguei de uma reportagem recente e, por isso, acho 

que a maioria do pessoal já deve ter tido acesso a eles. Talvez tenha sido 
algo que tenha dado start a essa preocupação na maioria das pessoas. O 
Sr. David já comentou alguns números aqui. Por isso, acho que não há 
tanta necessidade de tratar deles.

Aí está a questão da variação.
Aí, o crescimento da aviação, de que ele já falou.
É uma aviação do impossível, não é? 
Essa é uma figura em que realmente não dá para acreditar. Mas nós 

precisamos caminhar bastante para melhorar – não nesse sentido – e 
avançar bastante num mercado muito grande.

O meu nome e meus contatos estão aí. Muito obrigado pela atenção 
de todos.

o sr. PresideNTe (Deputado Valadares Filho) – Agradeço ao Sr. 
Edson os esclarecimentos prestados.

Obrigado pela exposição.
Passo a palavra ao Sr. Gelson Dagmar, que dispõe de até 10 minutos.
o sr. GeLsoN daGmar FoCHesaTo – Obrigado, presidente.
Boa tarde, deputado Otavio Leite. Obrigado pelo requerimento. Foi 

um prazer aceitar o convite para estar aqui. Faço questão de dizer ao se-
nhor que estaremos sempre à disposição para novas conversas, porque 
o assunto não se encerra neste momento, neste debate.

Srs. Deputados, demais participantes, talvez seja preciso contestar 
alguns dados do Sr. David, da Anac.
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Primeiro, quero fazer rápida retrospectiva. É importante perceber-
mos que este é um país continental, que tem vocação para o transporte 
aéreo e para a aviação comercial.

Começamos com o Padre Gusmão, com seu primeiro voo com um balão. 
Depois veio Santos Dumont, de quem não preciso falar para os senhores.

Após a Segunda Guerra Mundial, havia pilotos e aeronaves em exces-
so no mundo inteiro, mas este país tomou a importante decisão de criar 
a campanha Asas para o Brasil, que consistia em fomentar os aeroclubes 
com aeronaves, inclusive brasileiras. Fomentou-se, então, a indústria 
aeronáutica brasileira e incentivou-se a formação de pilotos brasileiros. 
Não nos apequenamos para ir atrás de pilotos estrangeiros, que havia 
em profusão no mundo, naquela época. Isso é importante que se diga.

Eu, pessoalmente, e toda essa geração de pilotos que está voando 
hoje, frequentamos um aeroclube com esse suporte do Estado, por con-
ta do qual a gasolina era subsidiada. Comecei a voar em 1966 e, ao con-
trário do que alguém disse aqui, essa não é uma profissão elitista, não. 
Há muitos pilotos que vêm de família humilde e conseguem abraçar a 
profissão. É só ter apoio da família e da sociedade.

Houve estagnação na aviação comercial brasileira no início dos anos 
90, e deu-se mais um passo em relação à melhora da nossa profissão 
quando a Varig, uma empresa aérea que não existe mais, teve a coragem 
de aproveitar o momento de estagnação e não deixar que os jovens desa-
nimassem de se tornar pilotos. Ela criou, então, a primeira faculdade de 
Ciências Aeronáuticas, na PUC, em Porto Alegre. Com isso, estimulou 
a formação de pilotos. Naquele momento não havia interesse em ser pi-
loto porque não havia mercado para pilotos. A aviação estava estagnada.

Com aquele processo, a empresa conseguiu fomentar o setor e foram 
criadas várias outras faculdades de Ciências Aeronáuticas. Elas chega-
ram a ser quase 20, e hoje são 11 ou 12 no Brasil, para dar suporte à 
formação de pilotos.

Deputado Valadares, nós estamos aqui, de repente, fazendo a discus-
são ao contrário, porque eu entendo que o principal ponto é a política 
para o transporte aéreo. Não adianta discutirmos formação de pilotos, 
se o país não tem política ou se tem política recém-criada pelo PNAC, 
mas ela não está implementada.

Nos anos 90, houve duas ou três câmaras setoriais para discutir a 
aviação comercial, que não andaram porque nem as empresas aéreas 
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nem o Estado brasileiro se interessaram. Depois, no início de 2002, o 
Fórum de Competitividade, do Ministério da Indústria e Comércio Ex-
terior trabalhou durante meses e meses para estabelecer regras para a 
aviação. Porém, elas não saíram do papel. Em maio de 2005, houve o 1º 
Fórum Brasileiro de Aviação Civil, também sem nenhum resultado.

Finalmente, chegamos ao quadro atual, em que a aviação cresce de 
forma bastante grande. Nos últimos cinco anos, a aviação cresceu o do-
bro do que havia crescido nos últimos 50 anos. Em contrapartida, os ae-
roclubes, que formavam os pilotos brasileiros, estavam sendo sucatea-
dos; as empresas, como a Varig, e até a própria Vasp, que formavam seus 
pilotos e seus mecânicos, deixaram de fazê-lo, porque a concorrência 
não lhes permitia manter esse custo. Mas as empresas sérias do mun-
do, a exemplo da Lufthansa, na Alemanha, têm suas próprias escolas 
de pilotos. Este é um custo inicial que vai fomentar a segurança de voo 
da empresa e vai manter uma cultura correta dentro da empresa. Dirão 
para mim: “Mas a Lufthansa pertence à Alemanha, um país europeu, 
um país rico”. Então vamos ao o Leste Europeu, à Rússia. A Rússia tem a 
Aeroflot. Alguém dirá: “Não, mas a Rússia é a Rússia. Não se pode com-
parar a Rússia conosco”. Então vamos para a África. A Ethiopian Airlines 
tem sua própria escola de pilotos.

Esse é um custo que pode ser alto para a empresa aérea, mas é peque-
no para o país. É por isso que as empresas aéreas têm que ter suporte do 
Estado, já que são concessões do Estado. Elas têm que ter suporte para 
formar os seus profissionais. Isso está escrito no PNAC, está escrito no 
Conac 2003, está escrito na resolução reativada em 2007, a Resolução 
nº 15: a recomendação do Conac é que o Estado capacite a formação de 
pilotos e de mão de obra especializada. Não podemos deixar isso nas 
mãos da pessoa que quer ser piloto, que quer ser comissário, que quer 
ser mecânico, para se virar sozinha. O Estado tem essa responsabilidade.

Eu vou tratar da falta de pilotos porque o assunto é corrente no Brasil, 
e eu nego isso de forma radical.

Antes de falarmos de falta de pilotos, entretanto, eu queria que o Da-
vid me ajudasse. O senhor, David, me ajudou em parte ao dizer que há 
50 mil pilotos no Brasil. Mas quantos são da aviação regular? Quantos 
são de táxi-aéreo, especificamente? Da aviação executiva? Da aviação 
agrícola? Da aviação especializada? Quantos pilotos existem desem-
pregados no Brasil, altamente qualificados, que as empresas aéreas, por 
razões que até hoje não entendemos direito, não contratam? Por quê? 
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É questão política? Porque foram sindicalistas? Por quê? Qual é o mo-
tivo? Seria bom que a Anac nos ajudasse a dizer quantos pilotos estão 
desempregados no Brasil e quantos trabalham fora do Brasil e querem 
voltar. E por que não voltam. Quantos estão em fase de formação no 
setor público?

As bolsas, de que o David acabou de falar, o governo contingenciou 
em 50 milhões, recentemente, e isso afetou diretamente a formação de 
pilotos proposta pela Anac – estou certo ou estou enganado? Houve 
uma redução?

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
o sr. GeLsoN daGmar FoCHesaTo – Não? Está ok.
Para os senhores verem, não é? Fala-se em crise na aviação, fala-se 

em falta de pilotos, mas o contingenciamento de dinheiro acaba afetan-
do a médio e longo prazo a formação de pilotos.

A informação que temos é de que na aviação regular temos 5.800 
pilotos, contra os 50 mil, que foi falado aqui. Sabemos que temos em tor-
no de 12 mil aeronaves na aviação executiva e em táxi-aéreo. Portanto, 
temos de ter 12 mil pilotos de voo dessa aviação. Então, temos pilotos 
suficientes para que se abasteça a aviação comercial, que é a aviação que 
efetivamente transporta a grande massa de passageiros do país?

A questão da contratação de pilotos estrangeiros – é nisso que eu 
vou me pegar bastante aqui, já que o David tocou em alguns pontos que 
a Anac pretende fazer. Eu preciso colocar alguns pontos porque insiste-
se em debates no Congresso Nacional sobre a falta de pilotos, o que 
vai afetar a Copa do Mundo. Eu acho que o Brasil cresce uma Copa do 
Mundo por ano. Então, não vai ser a Copa do Mundo de 2014 que vai 
trazer problema para nós.

Piloto estrangeiro no Brasil é um problema, porque nós, para voar-
mos lá fora temos que ter classificação e nível mínimo de inglês. Como 
serão os pilotos estrangeiros voando no Brasil? Eles vão ter que falar 
português? Veremos na cabine de comando um piloto falar uma língua 
qualquer e outro falar português? A fraseologia no Brasil é em portu-
guês. O Brasil passará a falar inglês em todos os voos?

Então, o problema é muito mais amplo, muito mais complexo do que, 
simplesmente, mudar o art. 158 para a contratação de pilotos brasileiros.

A China, por exemplo, no ano passado, fez uma varredura nos pi-
lotos que lá voavam, tanto nativos como estrangeiros, e descobriu que 
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tinha mais de 200 pilotos irregulares, com documentação irregular. Na 
Anac, hoje, faltam pessoas, como foi dito pelo Sr. David. O número que 
eu tinha, recentemente, era de 800 fiscais, importantes para fiscalizar a 
aviação. Como é que vamos fiscalizar esses pilotos estrangeiros?

A Dra. Solange, presidenta anterior da Anac, numa reunião que tive-
mos com ela, no sindicato, deixou claro que a Anac não tinha condições 
de fiscalizar, por exemplo, a aviação agrícola, que estava espalhada pelo 
Brasil inteiro.

Bom, se a Anac não consegue fiscalizar a aviação agrícola, como é 
que ela consegue fiscalizar 12 mil aeronaves da aviação executiva ou de 
táxi-aéreo, que o próprio SNETA reconhece que parte dos táxis-aéreos 
era de táxis-aéreos piratas? Que pilotos são esses que vão para esses 
táxis-aéreos piratas? E isso não sou eu que falo; está até nos aeroportos, 
trata-se de proposta do SNETA (Sindicato das Empresas de Táxi Aéreo), 
para que o passageiro não voe em empresa pirata.

Quer dizer, dentro do país temos problema na aviação agrícola, fala-
do pela Dra. Solange, que não tem como fiscalizar, que reconhece que 
tem aviação pirata no Brasil, que não sabe quem são as pessoas. Quem 
são os piratas? Que pilotos voam nesses aviões? Se esses aviões migra-
rem para a aviação comercial, virão pilotos estrangeiros voar na aviação 
pirata? Aí a coisa fica muito mais complicada ainda.

Estamos aqui para encontrar soluções. E as soluções são exatamente 
essas de médio e longo prazo. É o que prevê o Conac de 2003, Conac de 
2007 e o Plano Nacional de Aviação Civil, assinado em 2009 pelo pre-
sidente Lula. E lá está tudo especificado – o que precisa ser feito. Não 
preciso falar aqui. É só ler as resoluções ou ler o PNAC.

Com relação a outro ponto levantado numa reunião em que eu estive 
com o deputado Bruno Araújo para tratar desse assunto, já que S.Exa. é 
o relator do projeto que altera o Código Brasileiro, mostrando a S.Exa. 
que não faltam pilotos, S.Exa. demonstrou que a pressão vinha muito 
forte da Casa Civil e da Petrobras.

Ora, vamos trocar a pressão política por segurança de voo? Esse voo 
de que se fala aqui é sério, senhores, porque há exemplos, posso falar. 
O meu filho voa lá fora. Voa na Emirates hoje, mas já voou no Caza-
quistão, onde não há pilotos para voar para Europa, por causa do inglês 
– contrataram-se pilotos brasileiros. Na cabine do comando a relação 
era terrível entre o piloto do Cazaquistão e o do Brasil. Como será o 
piloto estrangeiro que voará no Brasil? Voarão com salários maiores ou 
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menores que os nossos, criando um clima tenso dentro da cabine de co-
mando? Espero que esta Casa pense seriamente no assunto da alteração 
do Código 158.

Aqui, na nossa pauta, fala-se em formação de pilotos. Está no PNAC. 
É só ler que está tudo escrito. Não preciso me estender nesse assunto, 
mas em algo que afete a segurança de voo e a empregabilidade, que vem 
afetar o futuro da aviação comercial brasileira. Se contratarmos pilotos 
de fora, iremos desestimular terrivelmente a formação de pilotos bra-
sileiros. E quando esses pilotos de fora resolverem ir embora, porque 
receberam ofertas melhores, porque em seus países de origem a aviação 
melhorou, desestimularemos a formação interna e agravaremos violen-
tamente a situação interna!

Senhores, a solução não é fazer “puxadinho” de aeroporto com pilo-
to. No aeroporto podemos fazer um “puxadinho”, o que não vai resolver, 
já vou adiantando para os senhores, a menos que se faça a terceira pista 
em Guarulhos ou a segunda em Campinas. Esse não é assunto meu, mas 
é da Infraero. O Sindicato Nacional dos Aeronautas não vai aceitar pas-
sivamente a formação de “puxadinhos” com a formação de pilotos. Isso 
é uma irresponsabilidade!

Sem querer parafrasear o nosso ministro da Educação – encontrei 
uma frase dele interessante e vou colocar aqui para encerrar a minha 
fala, prefiro o debate a ficar aqui falando –, aproveito a fala do ministro 
da Educação com relação às alterações do Código Brasileiro, sem a par-
ticipação clara dos pilotos na discussão do assunto, nem do sindicato. O 
Sindicato Nacional dos Aeronautas representa todos os pilotos brasilei-
ros da aviação agrícola, do táxi-aéreo, de offshore, de helicóptero. 

A frase do nosso ministro é a seguinte: “Será um crime contra o Es-
tado brasileiro, e principalmente contra a juventude entusiasta para a 
aviação.” Nós não podemos perder essa juventude que hoje está indo 
aos aeroclubes. Está aqui o comandante Riet, que cuida dos aeroclubes 
e participa dos conselhos das ciências aeronáuticas. Hoje a juventude 
está indo aos aeroclubes, entusiasmada com a nova profissão que surge 
com a expansão da aviação. Nós vamos cortar essas asas, por uma ques-
tão momentânea de uma empresa aérea “X”, chamada líder, que quer 
contratar pilotos estrangeiros para baixar seus custos, porque ela per-
de pilotos diariamente para outras empresas, por ser a pior empresa de 
offshore que existe?
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E aqui faço questão de elogiar a Omni. Recentemente, tive reunião 
com a Omni, que está montando a sua escola de formação dos pilotos. 
Vai pegar o garoto zero hora, 18 anos de idade, vai dar ao piloto privado 
em torno de 3 mil reais. Vai dar o curso de piloto privado de 40 horas, 
mais outro tanto, com duração de oito meses. Depois, em sete meses, há 
previsão de se formar esse garoto em piloto comercial, o que correspon-
derá em torno de 500 horas. Com isso, ele já poderá compor assento da 
direita nos helicópteros.

A Omni, empresa de táxi-aéreo, offshore, vai formar os seus próprios 
pilotos. Vai investir na segurança da sua empresa, na formação de pilo-
tos, para que ela possa crescer sem depender de piloto estrangeiro, sem 
por em risco a segurança de voo de suas operações. 

Eu dou um exemplo negativo da Líder, que defende mudança do có-
digo. Uma empresa que perdeu mais de 120 pilotos recentemente – tal-
vez o Rodrigo possa me ajudar nesse ponto.

Em São Paulo, temos 3 mil pilotos de helicópteros. Por que eles voaram 
offshore? Com certeza talvez o Rodrigo possa dizer que, em São Paulo, os 
salários para aviação executiva de helicóptero são excelentes, não vão se 
sujeitar à aviação de offshore. Então, não faltam pilotos para aviação de asa 
fixa nem para aviação de asa rotativa. O que falta é vontade política do 
Estado brasileiro de olhar com atenção para a aviação, para isso não ficar 
mais num discurso aparente como foram as câmaras setoriais, os fóruns 
da competitividade e os fóruns nacionais de aviação civil.

É só, Sr. Presidente.
o sr. PresideNTe (Deputado Valadares Filho) – Obrigado, Sr. 

Gelson, pelo esclarecimento.
Passo a palavra ao Sr. George Sucupira, que dispõe de 10 minutos.
o sr. GeorGe suCuPira – Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. 

e Srs. Deputados presentes, vou entrar direto no assunto porque o tem-
po é curto. 

A situação que atravessamos hoje com a falta de pilotos é mundial. 
A Appa (Associação de Pilotos e Proprietários de Aeronaves) é filiada à 
Iaopa, entidade internacional que congrega 72 países, e nos reunimos 
a cada dois anos em um país para discutirmos os problemas da aviação 
geral de cada país. 

Temos assento na Ecal, onde nosso representante é o Sr. João Chirra, 
e participamos da última reunião do ano passado, quando ele levantou 
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o problema nos Estados Unidos de que, nos próximos oito anos, 72% 
dos pilotos e mecânicos irão aposentar-se por idade. Então, eles têm o 
problema de formar a geração de pilotos agora e repor a frota. Problema 
diferente não é o nosso também. 

O que me causa estranheza é que, durante esse tempo todo, o gover-
no federal, de modo geral, abandonou a aviação civil. Ficamos lutando 
acéfalos. Participo da Appa há 10 anos, dela faço parte desde o primeiro 
Conselho da Anac. Em 1998, o americano começou a preparar a aviação 
civil para 2025, e todas essas informações que trouxemos para cá fica-
ram no seio do Conselho, porque não havia uma ligação com o governo 
federal. Hoje, parece que a SAC tem condição de sanar esse problema. 

Chegamos à situação de que a Copa do Mundo, para nós, que é a pre-
ocupação do turismo, não é nada. Copa do Mundo é um evento como é 
o fim do ano, como são as férias de julho, etc. Estamos com um problema 
já. A aviação civil está parando por falta de fingers nos aeroportos, falta 
de local para o avião pousar. Não pode alternar Guarulhos. Alternar é 
quando se faz um plano de voo e, se não conseguir chegar ao destino, 
existe um aeroporto de alternativa. Está proibido alternar Guarulhos, 
porque não há mais espaço para o avião pousar.

Graças a Deus, os preços de passagem baixaram, o avião passou a ser 
o meio de transporte num país com o território do Brasil. Com isso, o 
que aconteceu? Não houve crescimento da infraestrutura que viesse a 
dar suporte a isso. Se estivéssemos com a infraestrutura pronta para o 
nosso dia a dia, a Copa seria um evento pontual e, para a aviação, insig-
nificante, não haveria grandes problemas. Mas não temos tempo para 
fazer nada, porque na aviação não se faz nada no grito nem do dia para a 
noite. Estamos cansados de dizer isso nas reuniões de que participamos.

Na Appa, trabalhamos voluntariamente, ninguém aqui é assalaria-
do, e trabalhamos pelo ideal de formação de pilotos. Brigamos com a 
SID, porque, quando a mesma foi criada, o relator do processo da SID 
esqueceu que havia avião a gasolina. Então, houve uma quota do quero-
sene de aviação e uma quota para a gasolina de modo geral. Quando o 
interpelamos, ele disse que era preciso nova lei para corrigir esse defeito. 
Isso significa R$ 1,09 no litro da gasolina, o que, para os aeroclubes, é 
fundamental. Esse projeto passou pela Câmara, passou pelo Senado, foi 
para o ex-presidente, que o vetou, dizendo que os carros iam usar essa 
gasolina e que ia ficar mais barato andar de automóvel. 
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Então, uma injustiça praticada na criação da SID não foi corrigida 
politicamente por um capricho. Isso seria uma forma de incentivar.

Na última reunião que tivemos na Ecal, houve uma sugestão da Iaopa, 
que está no mundo inteiro; há cinco vice-presidências: na América do 
Norte, na Europa, na América do Sul, na Austrália e na África. O vice-
presidente da América do Sul sou eu. Então, discutimos esse problema 
com certa frequência e estamos completamente desligados. Para vocês 
terem ideia, a primeira verba que se cortou da Anac... havia contratos 
feitos pela Anac que precisavam ser suspensos. Então, só preocupa-se 
com a aviação quando há um acidente. 

Já participei de audiência nesta Casa numa CPI da Gol com o  
Legacy. Na ocasião, tive oportunidade de mostrar o que é o tráfego aéreo.

É preciso que se preocupem com a aviação o ano inteiro. Nós nos 
preocupamos 24 horas por dia, todos os dias. Os pilotos brasileiros te-
rão de ser formados. E o garoto de aeroclube, ao contrário do que mui-
tos pensam, não é milionário, é um garoto simples que quer ser piloto 
da aviação comercial. Porque quem tem dinheiro não tem problema, 
faz um curso nos Estados Unidos ou onde quiser, não precisa ter ajuda, 
auxílio, nada. Ele compra o avião e faz o curso no próprio avião. Então, 
a política não precisa mexer com ele. 

Criou-se o Conac, e deveria haver reunião anual. Houve uma reunião 
de fundação e a segunda foi após o acidente da TAM. Quem tem acom-
panhado esse trabalho, como a Graziela e o Gelson, sabe disso. 

Então, ficamos à mercê de momentos. Hoje, o momento é este. Es-
tamos jogando fora o turismo da aviação geral que sustenta o Caribe. O 
Boeing que leva turistas que viajam com o dinheiro da aposentadoria, 
quando chegam aqui, compram o kit bonner, que é um chaveirinho di-
zendo “Estive no Brasil, lembrei-me de você”. Um avião executivo que 
traga um pessoal para passar pela Amazônia freta um hotel, um barco, 
gasta fortunas, como fazem no Caribe. E isso não é incentivado. 

Então, a aviação geral é o berço da aviação civil. Tudo nasce na aviação 
geral: o piloto, o mecânico, o técnico e até mesmo o engenheiro na avia-
ção experimental. São segmentos que estão completamente abandona-
dos. Estive semana passada no Decea, para ver as terminais de São Paulo 
e do Rio que foram redesenhadas para atender ao desejo internacional  
de meio ambiente etc., e rotas foram diminuídas 60 milhas. Nos dese-
nhos, as terminais são diferentes. Vão entrar em vigor logo em breve. 
Isso é saudável. Mas só se pensa na aviação civil já funcionando. 
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Para sentar-se em um Boeing, o garoto tem de passar pelo Paulisti-
nha, por um avião pequeno, como um Cessna ou um Piper, para chegar 
a ser piloto. Mas, da forma como está sendo feito hoje, ele começa num 
aeroclube como pode. Depois de tirar o brevê de piloto civil, faz um cur-
so de instrutor para dar instrução e completar as horas para ser piloto 
comercial. Conclusão: com os meios que ele detém, ele chega à posição 
de piloto comercial com 40-45 anos e para de voar aos 65, quando, na 
verdade, deveria estar pronto para voar com 25-26 anos.

E o que a Appa tem feito? Estamos fazendo um trabalho com a Fiesp 
e com a Fecomercio para incentivar bolsas de estudo e cursos de for-
mação de pilotos. A sociedade tem de se inteirar disso e participar. É 
preciso acabar com esse paternalismo do governo. Precisamos ter au-
tonomia para criar estrutura e tudo aquilo que convém ao Brasil. Sou 
um brasileiro que ainda me arrepio quando escuto o hino nacional. E 
não enxugo na bandeira nacional meu suor, nem me enrolo na bandeira 
como o símbolo nacional que é. Temos de parar um pouco de pensar em 
lucro e pensar um pouco na pátria. 

A China, meus amigos, vai tomar conta do mundo em breve, porque 
todo mundo manda fazer as coisas lá por ser mais barato. Estão sucate-
ando seus parques industriais. Na hora em que sucatear, não retomarão 
mais, e a China fará o mercado do mundo como quiser. É a mesma coisa 
em aviação, em tudo. Se não tivermos o brio e o patriotismo de formar 
nossos pilotos, de termos aqui uma bandeira a nos guiar e ter nossos 
objetivos, e temos capacidade para isso, sim, e muita...

Tirei meu brevê em 1960. Tenho 71 anos, ainda voo em meu avião, 
estou com o meu IAM em dia e quero me aposentar cinco dias depois 
de morrer, porque não é na aposentadoria que construímos um país. 
Os meus filhos custam a me acompanhar, e os meus parceiros da abag 
sabem que estou sempre cutucando, trabalhando junto e formando al-
guma coisa, não algo próprio para ganhar em cima, porque aqui eu pago 
para trabalhar. Tenho um escritório de advocacia em São Paulo onde ga-
nho dinheiro, aqui eu gasto. E a minha mulher quer me interditar como 
louco. (Risos.) Estou acabando com o dinheiro dela na Appa. 

Mas é isso. Alguém tem de ser patriota. Alguém tem que pensar neste 
país seriamente. Minha filha é cientista. Ela está hoje em Miami, dando  
palestra – ganha 4.800 reais na Universidade Federal de Medicina de 
São Paulo. É chefe do Laboratório de Infectologia, a maior autoridade 
em HIV no país. E quanto ganha ela? Quatro mil e oitocentos reais. Se 
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não tivesse “paitrocínio”, ela já teria ido para os Estados Unidos, com os 
cursos que fez, porque não se pensa no país, no futuro do país.

Esta Casa é democrática, uma casa do povo e aqui tem que nascer esse 
nacionalismo sadio. Aqui tem que nascer oportunidade para os brasilei-
ros. Nós não podemos fazer deste país, quer seja na aviação, quer seja em 
qualquer negócio, uma porta de negócios para o resto do mundo.

Muito obrigado. 
o sr. PresideNTe (Deputado Valadares Filho) – Obrigado, Sr. 

George, pela explanação.
Passo a palavra ao Sr. Nelson Correa, que disporá de até 10 minutos.
o sr. NeLsoN rieT Correa – Senhores, boa tarde.
Eu sou comandante aposentado. Já fiz 70 anos, não posso mais voar. 

Dediquei 47 anos da minha vida à formação de mão de obra para avia-
ção. Fui comandante da Varig, depois estive por 10 anos no exterior e 
hoje me dedico aos aeroclubes, à formação de mão de obra inicial, bem 
como sou presidente do Conselho Consultivo em Ciência Aeronáutica. 
Ou seja, estamos pegando o piloto da formação no aeroclube até a sua 
formação universitária.

Esta reunião de hoje parece-me que é para questionar se vai ou não 
vai faltar piloto. Vai, podem ter certeza. Um piloto, hoje, no Brasil, co-
meça seu curso num aeroclube e tem que voar suas 40, 50 horas. Depois, 
vai para um outro aeroclube, onde termina de voar suas 150, 200 horas. 
E, finalmente, vai para uma universidade. O custo disso é 120 mil reais. 
Elitizado? Eu acho que é. Se não houver proposta um pouco menos tí-
mida que esta que o governo está apresentando, se não houver política 
que olhe a formação desde o seu início até o seu final...

Nós estamos hoje, nos aeroclubes, ensinando um piloto a voar num 
avião que foi fabricado em 1947 ou nos obsoletos aviões argentinos que 
foram fabricados em 1995. E esses são os pilotos que vão voar nos nos-
sos aviões no ano de 2030 e de 2040. Então, senhores, nós não temos 
hoje no país um projeto sério, consolidado, discutido em toda a socieda-
de sobre formação de mão de obra.

As empresas aéreas hoje estão exigindo pilotos com curso superior, 
porque isso lhes diminui o seu custo de treinamento. Hoje, todas as em-
presas são low-cost, low-fare. 

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
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o sr. NeLsoN rieT Correa – Não, são só low-cost; low-fare 
não tem. Eles tiram o dinheiro em cima do treinamento. Ninguém mais 
quer ter grandes centros de treinamento porque isso é caro. Um simula-
dor de voo custa alguns milhões de dólares.

A nossa situação de formação de mão de obra está espalhada, es-
parramada. Cada um cuida um pouquinho de um lado, e ninguém está 
querendo enxergar o todo. Portanto, não é apocalíptico: vai faltar piloto.

Obrigado. 
o sr. PresideNTe (Deputado Valadares Filho) – Obrigado, Sr. 

Nelson, pela explanação.
Encerrada a parte dos expositores, passamos a ouvir os parlamentares.
Concederei a palavra ao autor do requerimento, o deputado Otavio 

Leite; depois, aos inscritos. Estou aqui com a lista de inscrição. Poste-
riormente, passaremos a palavra a outros expositores que irão também 
fazer parte do debate.

Com a palavra o deputado Otavio Leite, que dispõe de até três minutos.
o sr. dePuTado oTaVio LeiTe – Sr. Presidente, deputado Va-

ladares, demais colegas, minhas senhoras e senhores, todos os convida-
dos para esta audiência, vou procurar ser objetivo para cumprir o que 
significou para mim o propósito verdadeiro desse encontro. 

Em primeiro lugar, como se sabe, na Câmara dos Deputados estamos 
na culminância de um processo para votar o Código Brasileiro da Aero-
náutica, e, dentre os dispositivos, há um deles que nos chama atenção, 
que nos preocupa, que diz respeito à possibilidade de contratação de 
mão de obra no exterior, sobretudo de pilotos civis, contrariando toda 
uma mecânica e toda uma circunstância histórica no Brasil. 

E, quando propus este encontro, julguei que a presença dos senhores 
ajudaria muito a reflexão dos deputados neste momento ímpar do pro-
cesso legislativo. 

O relator da matéria, o deputado Bruno Araújo, depois, vai se colocar 
à disposição para ouvi-los melhor. 

E, como se sabe, dentre outras matérias que existem no Código, há 
também a possibilidade de atração de capitais internacionais para a ex-
pansão de joint ventures, de parcerias, de equipamentos, por assim di-
zer, para as companhias aéreas, que é, a meu juízo, uma providência 
adequada, sem que se perca o comando nacional da empresa de aviação. 
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Mas um ponto que me chama a atenção, que me preocupa, era esse: 
os pilotos brasileiros. Andei conversando aqui e acolá, inteirando-me, 
mas tenho muito ainda que me informar. Algumas convicções e refle-
xões me foram sendo apresentadas e construídas na minha consciência, 
e cheguei à seguinte conclusão: é preciso tomar providências em relação 
à formação dos pilotos no Brasil.

Resolvi ir aos números do orçamento da República para identificar o 
que, na prática, tem sido concretamente o aporte de recursos públicos 
para esse fim: auxílio e apoio à formação de pilotos. Os números são 
muito ruins. E vou citar algumas coisas.

Antes lembro que participei ativamente e fui um dos autores daquele 
instante em que, há quatro anos, discutíamos a questão da aviação civil, 
da segurança de voo, em especial, produzido por conta dos acidentes 
da TAM e da Gol. Ali, nós dissecamos bastante o sistema aeroportuário 
brasileiro, o sistema da segurança de voo, e acho que foi uma espécie 
de tranco de ajuste geral. As empresas passaram a se preocupar mais, a 
Anac teve de se preocupar mais. Anac toda caiu naquela ocasião, toda a 
direção da Anac caiu, todos os cinco.

Eu me recordo de uma ocasião em que fomos, os deputados, a uma 
reunião na Anac e havia naquele colegiado um conflito instalado. Cada 
um entendia de uma forma, cada um falava para si. E eu me preocu-
pei demais naquele instante, porque esse é um setor que não comporta 
arritmias. É um setor que tem de funcionar com muita estabilidade; é 
um setor que não é de governo, tem de ser de Estado, tem de funcionar 
plenamente, atendendo a uma demanda e compreendendo exatamente 
o que é necessário, sobretudo na projeção futura, pensar o futuro. Como 
aqui já se disse, nada se resolve de um dia para o outro na aviação civil. 

E julguei, portanto, apropriado submeter aos colegas a realização 
desse encontro. Trago como contribuição alguns nomes. Todos sabe-
mos que há fontes de recursos, sejam orçamentários, provenientes do 
Tesouro, que quase não chegam à aviação, poucos. Mas há os prove-
nientes das taxas e tarifas aeroportuárias, em especial a Ataero, que tem 
uma replicada de mais 50%, e forma o Fundo Aeronáutico. E o fundo 
Aeronáutico se presta a uma série de atividades etc. E parte desses re-
cursos vão, em consequência, à Anac, que é o do Ministério da Defesa. 

A Anac tem uma rubrica orçamentária “apoio a aeroclubes e escolas 
de aviação civil”. Peguei a sequência de 2007 a 2011. Em 2007, havia 2 
milhões e 700 mil reais que foram praticamente gastos, gastaram 85%. 
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Em 2008, foi para 2 milhões e 800 mil reais; gastaram 12%. Em 2009, ora, 
aumentou-se para 3 milhões 180 mil reais, aquilo que a Câmara apoiou 
para ser gasto em apoio a aeroclubes e escolas de aviação civil; não foi 
gasto nada, zero. Em 2010, 3 milhões e 100 mil reais; gastaram 47%. Em 
2011, a dotação disponível para a Anac gastar em apoio a aeroclubes é 
de 207 mil reais. Isso é uma vergonha!

Capacitação de especialistas e técnicos da aviação civil. Falei dos ae-
roclubes, porque aqui já se mostrou, é a porta de entrada, a grande porta 
de entrada. 

E aqui se falou desse problema do jovem. Visitei algumas escolas de 
ciências aeronáuticas, que hoje são uma realidade, e a formação do pi-
loto fica muito mais plena – não apenas o piloto, mas toda aquela reta-
guarda que envolve o setor, que emprega uma barbaridade, que tem um 
potencial formidável, inclusive com bons salários etc. 

Mas as escolas, todas com cujos professores tive contato, me infor-
maram o seguinte: o jovem brasileiro, com potencial, talentoso de classe 
média-média, não tem qualquer perspectiva de ter seu talento constru-
ído e consolidado como piloto, porque não vai ter as 120 pratas para 
poder se consolidar. 

Uma hora custa 700 reais, 600 reais, e por aí vai. Quem tem isso? E 
não adianta 50, 150. Qualquer companhia hoje quer 500 horas de voo, 
no mínimo, para se poder entrar numa aviação civil, e por aí vai. 

E aí vamos a uma outra dotação do Ministério da Defesa, da Anac, 
para capacitação de especialistas e técnicos da aviação civil. Não é só 
piloto, é preciso lembrar do contexto como um todo. E acho que ali pode 
ser até que entre o piloto, não sei.

Mas a dotação: de 2007 para cá, 5 milhões de reais; gastaram 14% – 
em 2007. Em 2008, 6 milhões e 400 mil reais; gastaram 20%. Em 2009, 8 
milhões e 100 mil reais; gastaram 0,11%. 

Execução orçamentária. Em 2008, tudo foi um pouco alavancado por 
causa do tranco da CPI, porque houve um movimento geral, como tam-
bém aportamos muitos recursos para a Infraero melhorar. A Infraero 
tem 1 bilhão e 200 milhões de reais média/ano para gastar e não gasta; 
gasta 300 milhões, 600 milhões. E é um problema de gestão, enfim, de 
capacidade operacional e lá vão vários outros problemas. Em 2010, 2 
milhões e 800 mil reais. Foi empenhado metade em 2010, mas só se gas-
tou metade da metade ou, menos ainda, só 19%. Em 2011, 144 mil reais 
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é o que há disponível para a Anac gastar em capacitação de especialistas 
e técnicos. 

Quer dizer, o tal corte da tesoura do orçamento de 50 bilhões de reais 
até faz paródia com isso aqui. Enfim, é uma dotação pífia, compreendem? 

Precisamos nos mobilizar, porque não vou nem entrar no Fundo da 
Aeronáutica, porque, enfim, são ene quesitos e ene outras iniciativas. 

Para se ter ideia, só vou trazer o número de 2011 deste exercício. 
Fundo Aeronáutico: 2 bilhões e 300 milhões de reais, Fundo Aeronáu-
tico. União: 2 bilhões e 300 milhões de reais. No corte deste ano, retira-
ram duzentos e tantos milhões, sobraram 2 bilhões de reais. Estamos no 
mês oito; até agora só foram executados 18%. 

Bom, como disse, estamos cuidando não de uma atividade de go-
verno, é uma atividade de Estado brasileiro. O Estado brasileiro tem de 
prover a nação daquilo que é essencial para que o setor dos transportes 
aéreos se aprofunde, avance. E por aí vai. 

Então, queria era perguntar um pouco mais. As bolsas são para a 
Faculdade de Ciências Aeronáuticas ou são bolsas para hora/voo, para 
apoiar aeroclubes? O que poderia ser feito – e esse é nosso objetivo, 
recolher ideias para que possamos instrumentalizar o orçamento e ou-
tras iniciativas – o que objetivamente precisaríamos para potencializar 
a formação de pilotos do ponto de vista da ampliação de bolsas? Qual o 
número de bolsas necessárias e quanto seria uma bolsa justa, um valor 
justo? Essa que é uma questão que quero colocar à Mesa. Quem quiser 
pode falar sobre isso.

Outra coisa: temos a Embraer. É óbvio que a Embraer tem algumas 
unidades. Talvez não sejam as mais adequadas, mas o Tucano é da Em-
braer e é o melhor equipamento de provas, de testes e de formação de 
pilotos militares, dizem que do planeta. A Embraer é grande, a nossa 
Petrobras do ar; é formidável a Embraer. 

Mas quanto à renovação dos equipamentos dos aeroclubes, existe, 
existiu alguma linha de crédito junto ao BNDES, alguma iniciativa para 
que os clubes pudessem se renovar e não prosseguíssemos nos famosos 
“paulistinhas” da vida, ou nas aeronaves de 20 ou 40 anos atrás e por aí 
vai? Quero saber sobre isso. 

O professor Edson falou sobre o Fies. O Fies, que é o mecanismo 
de financiamento de ensino superior, atende à Faculdade de Ciências 
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Aeronáuticas? Quero saber um pouco mais sobre isso. E a faculdade 
é, por si só, mais cara? Estou colocando para depois dar uma palavra. 

Em linhas gerais, queria falar sobre essas preocupações, trazer es-
ses números como um ingrediente. Quero depois passar ao eminen-
te deputado Bruno Araújo, que acabou de chegar, um dos grandes 
deputados desta Casa e que está muito atento a essa questão do desen-
volvimento da aviação civil brasileira, que tem potencial formidável. 

Vou dar só um número. A cidade do Rio de Janeiro, a maravilhosa 
cidade do Rio de Janeiro, tem orçamento de cerca de 14 bilhões/ano. É o 
orçamento da cidade do Rio de Janeiro. Executa 13 e alguma coisa. Qual 
o orçamento da TAM/ano? O que gira a TAM/ano? A TAM gira uns 12 
bilhões/ano. Olhem o tamanho disso. Agora coloquem a Gol, coloquem 
outras por aí, enfim, tantas e tantas outras. É um setor da economia 
brasileira formidável para proporcionar grandes perspectivas para o fu-
turo do país. E a ideia de termos pilotos brasileiros à frente, com oferta 
de pilotos brasileiros bem ampla etc., bem disponibilizada, é uma ideia 
generosa que devemos perseguir. 

Mas o que é necessário para chegarmos lá? Quero, portanto, centrar 
nesse foco, porque a discussão é muito ampla. Mas, nesse foco, o que 
é preciso fazer para termos bolsas justas? Em que números são neces-
sárias essas bolsas? As escolas de Ciências Aeronáuticas estão dando 
conta ou não estão dando conta? É preciso ampliar novas escolas? As 
empresas aéreas, sabemos que elas têm seus núcleos de formação... O 
que pode ser incentivado? E a renovação dos aeroclubes, porque, não te-
nham dúvida, o pontapé inicial dessa partida sempre será um aeroclube, 
pelo menos é o que se sabe, não inventaram outra coisa. E os aeroclubes 
brasileiros precisam ser fortalecidos. 

Teria mais alguns dados sobre convênios com aeroclubes que estão aí 
e que são de triste lembrança, ou melhor, são de lembrança longínqua, 
porque ultimamente têm sido muito poucos. Essa que é a verdade. 

Então essas são as observações preliminares, Sr. Presidente, que que-
ria trazer à reflexão coletiva desta Casa.

o sr. GeorGe suCuPira – Gostaria de dar só uma explicação 
ao senhor a respeito da distribuição dos dados.

o sr. PresideNTe (Deputado Valadares Filho) – Sr. Jorge, será 
dada a oportunidade para que os senhores possam dar resposta das per-
guntas ou algum questionamento também feito pelos interventores. 
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Quero passar a palavra ao deputado Romário Faria, que dispõe de até 
três minutos.

o sr. dePuTado romÁrio – Boa tarde, Sr. Presidente, demais 
colegas, convidados, todos os presentes à nossa audiência. 

Primeiro, quero parabenizar o deputado Otavio Leite por este reque-
rimento, mais um grande requerimento nesta Casa. Parabéns. E agrade-
cer a presença a todos os senhores convidados, porque, com certeza, o 
Brasil vive um momento meio conturbado, vamos dizer assim, em rela-
ção a aeroportos, aviões e pilotos. 

Inclusive estou tirando meu brevê de piloto de helicóptero. Faltam 
apenas 15 horas. 

Eu tenho, na verdade, umas oito perguntas a serem feitas, e vou ser 
bem direto para não ser muito prolixo. 

Essa primeira será para o Sr. Gelson Dagmar Fochesato. 
Em relação a esse eventual colapso aéreo, principalmente em relação 

à falta de pilotos, falta de capacitação de grandes profissionais, rigoro-
samente, no que diz respeito à grande demanda que haverá na época 
dos grandes eventos, gostaria que V.Sa. me respondesse de que forma o 
Brasil poderia lidar com isso a partir de agora? Como poderíamos pre-
venir o eventual colapso que poderia ocorrer principalmente próximo à 
Copa do Mundo? 

Segunda pergunta: V.Sa. acredita que, em três anos e meio, um piloto 
poderá estar apto a pilotar uma aeronave como um Jumbo, ou como um 
Airbus A-380, que inclusive é o maior avião do mundo?

A terceira pergunta é dirigida à Sra. Clarisse Bertoni. 
Sra. Clarice, quando se fala em piloto de guerra, uma das grandes 

referências são os pilotos de Israel. E a pergunta que tenho para lhe fazer 
é sobre a área comercial. Em relação ao segmento de pilotos comerciais, 
podermos dizer hoje que temos pilotos com capacidade e que, dentro 
desse segmento, são os melhores do mundo? 

A próxima pergunta é dirigida ao Sr. David da Costa. 
No município de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, existe um aero-

porto com uma pista de 1.300 metros, que vem a ser da mesma medida 
do aeroporto Santos Dumont, sendo que, nesse aeroporto, há a possi-
bilidade de crescer um pouco mais. Do seu ponto de vista, ele poderia 
ser considerado, no mínimo, o que poderíamos chamar de aeroporto de 
escape ou desafogo? Claro que, para isso, teriam de ser feitas obras bem 
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significantes. Mas, por conta da sua localização, V.Sa. entende que é um 
lugar que poderia desafogar um pouco os outros aeroportos, no caso, 
Santos Dumont e Galeão, no período de uma Copa do Mundo, em que 
não sei quantos aviões podem chegar ao mesmo tempo?

A outra pergunta é dirigida novamente à Sra. Clarice. 
Na última Copa, da África, muitos empresários que foram de aviões 

particulares chegaram e não conseguiram ver o começo dos jogos; uma 
grande maioria chegou até quase no final dos jogos. Isso se deu por-
que havia apenas um aeroporto, principalmente, se não me engano, em 
Johannesburgo ou Cape Town – não me recordo agora a cidade. Com 
o nível de qualidade dos nossos aeroportos, com nossas pistas, nossos 
atendimentos, poderia haver um caos muito grande em determinados 
dias, dependendo de quantos aviões chegarem? Acredito que, com as 
obras que estão sendo feitas, existe a possibilidade de um ou dois aero-
portos receberem o Airbus 380, que é o maior do mundo. Não estou me 
referindo somente à pistas, mas ao conforto, ao atendimento. O Brasil 
estaria preparado, mesmo com essas obras que, na verdade, posso até 
chamar de “puxadinhos”, porque tenho ido lá e tenho presenciado? V.Sa. 
acredita que poderíamos passar vergonha com a chegada, por exemplo, 
de três aviões num período de uma hora e meia?

Esta pergunta é dirigida ao Sr. George Sucupira. Gostei do senhor. 
Na opinião do senhor, os helicópteros poderiam ser uma válvula de 

escape, no momento em que estiverem condicionados esses aeroportos 
– Galeão e Santos Dumont? E, na probabilidade de não existir outro, o 
senhor acredita que, através de voos de helicópteros, durante um evento 
como a Copa do Mundo, seria interessante para locomoção das pessoas, 
principalmente dos turistas?

Para terminar, faço a última pergunta ao Sr. Edson Mitsuya. 
O corte dessa verba, apresentado pelo nobre deputado Otavio Leite, 

pode prejudicar a capacitação de profissionais de qualidade, competen-
tes? E, fora isso, poderia vir a prejudicar outras áreas importantes no 
segmento dos pilotos, por exemplo?

Enfim, estas são as perguntas. 
Mais uma vez, agradeço a todos pela presença.
o sr. PresideNTe (Deputado Valadares Filho) – Obrigado, 

deputado Romário.
Passo a palavra por três minutos ao deputado Rui Palmeira.
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o sr. dePuTado rui PaLmeira – Sr. Presidente Valadares Fi-
lho, Sras. e Srs. Deputados, senhoras e senhores convidados, agradeço a 
todos os convidados pela presença neste esclarecedor debate. 

Vou utilizar uma fala do professor Edson, quando dizia das dificulda-
des do país em relação à aviação regional.

Eu sou de Alagoas e, se eu quiser chegar, por exemplo, a Fortaleza ou 
a Belém, eu tenho que pegar um avião e vir para Brasília. Muitas vezes é 
mais rápido chegar na Europa, nos Estados Unidos do que ir de Maceió 
a Fortaleza, ou de Maceió a Belém, ou de Maceió a Manaus. Esse real-
mente é um problema crônico que temos em nosso país.

Por outro lado, quando falamos em regionalização da aviação civil, 
vêm-nos as questões das empresas, das companhias menores. No últi-
mo dia 13 de julho, lamentavelmente um avião da Companhia Noar caiu 
lá no Recife. Foi uma grande fatalidade, com 16 vítimas fatais. O piloto, 
que era extremamente experiente, segundo a imprensa, já havia relatado 
algumas vezes – e além dele outros profissionais da Noar – defeitos, 
falhas mecânicas nas aeronaves. E era uma empresa que só tinha duas 
aeronaves. Se uma fica em solo, 50% do faturamento vai por água abaixo.

Pergunto primeiro ao Dr. George como é a relação do piloto com as 
companhias, como são as notificações feitas às empresas. Elas são sem-
pre acompanhadas? O que dizem os pilotos em relação às empresas? 
Quando o piloto registra um fato ocorrido, um problema mecânico, um 
problema eletrônico, esse avião vai imediatamente para a manutenção?

Quero saber também sobre a Anac. Segundo acompanhei, através 
de notícias em relação a esse acidente, que levantou um debate mais 
amplo, a Anac estaria falhando na fiscalização dessa parte mecânica das 
empresas. 

Enfim, quero então ouvir os dois lados em relação a essa questão que 
considero de suma importância para o país, sobretudo em relação às 
companhias menores.

Outro ponto. Eu não gostaria de trazer o assunto a este debate, mas 
o Dr. George falou sobre a infraestrutura aeroportuária e vou pegar esse 
gancho, Dr. George, para lembrar que na última segunda-feira o gover-
no federal realizou o leilão da privatização, ou, como o governo do PT 
chama, da “concessão”, o que é um belo eufemismo. É uma privatização 
do aeroporto de São Gonçalo do Amarante, na região metropolitana 
de Natal. E fica claro que, se o governo do presidente Lula já tivesse 
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feito isso, tivesse deixado os dogmas de lado, sobretudo no período pré-
eleitoral, e tivesse aceito investimentos privados em aeroportos, hoje a 
nossa realidade seria outra.

Eu não posso deixar de dar ao PT as boas-vindas ao clube neoliberal. 
Muito obrigado.
o sr. PresideNTe (Deputado Valadares Filho) – Obrigado, 

deputado Rui Palmeira.
Vou agora passar a palavra a outros convidados que não estão aqui na 

Mesa, mas que fazem parte do requerimento aprovado por esta comissão. 
Peço a esses convidados que se atenham ao prazo de três minutos, 

que sejam sucintos ao máximo nas suas manifestações. É uma honra 
para esta comissão tê-los aqui presentes.

Inicialmente, passo a palavra ao presidente da Associação Brasileira 
dos Pilotos de Helicóptero, o Sr. Rodrigo Duarte. O senhor tem a palavra 
por três minutos.

o sr. rodriGo duarTe – Muito obrigado, deputado Valadares 
Filho. 

Srs. Deputados Rui Palmeira e Otavio Leite, obrigado por terem 
apresentado esse requerimento. Cumprimento a todos da Mesa. Agra-
deço ao deputado Romário as perguntas, e tenho certeza absoluta de 
que serão respondidas de forma bem esclarecedora. 

Eu gostaria de fazer alguns comentários a respeito da formação de 
pilotos. Hoje, a nossa associação tem a sua sede no Campo de Marte, o 
berço da formação de pilotos de helicóptero do Brasil. Existem algumas 
poucas escolas de helicóptero fora da cidade de São Paulo. São boas es-
colas, mas a grande massa da formação de pilotos de helicóptero está 
hoje no Campo de Marte.

Eu posso ver, no nosso dia a dia, a quantidade de pilotos que estão 
sendo formados. Os helicópteros não param de voar. Agora, o que pode-
mos tirar de lição disso? As pessoas estão tendo acesso a essa formação? 
Temos estrutura suficiente para formar esses pilotos? Existem aeronaves 
suficientes para suportar a demanda existente para a formação de pilo-
tos? A política de Estado, muito bem mencionada pelo deputado Otavio 
Leite, existiu no passado, quando o DAC patrocinou os aeroclubes na 
compra de aeronave de formação. Hoje, essas aeronaves, por incrível 
que pareça, algumas delas ainda estão voando.
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Entre essas aeronaves, somente existem aviões, não existem helicóp-
teros. Ou seja, toda a formação hoje piloto de helicóptero está exclusiva-
mente na iniciativa privada. É o empresário que monta uma escola. Essa 
escola vai utilizar helicópteros sem seguro, porque nenhuma companhia 
seguradora quer assumir esse tipo de risco. Ou seja, o risco é do próprio 
empresário. Ele vai lá e forma os pilotos.

O que acontece depois que o piloto é formado? Ele tem um lapso 
mínimo, exigido pela legislação aeronáutica, de 100 horas de voo para 
ser piloto comercial. Até aí, ele já gastou mais ou menos uns 80 mil ou 
85 mil reais. Muita gente me pergunta: “Quanto tempo demora para for-
mar um piloto de helicóptero, para que ele ter essas 100 horas de voo?” 
Eu não sei. Depende do tamanho do bolso dele. Pode demorar de 6 me-
ses a um prazo indeterminado, o tempo em que ele conseguir juntar o 
dinheiro para fazer essas horas.

Conseguindo se formar e com 100 horas de voo, ele vai fazer mais 
10 horas a título de formação de instrutor de voo. Então, são 100 mais 
10 – 110 horas. 

Com 110 horas de voo, ele não faz absolutamente nada a não ser tra-
balhar como instrutor da própria escola. Ou seja, é um recém-formado 
dando instrução para pilotos sem formação nenhuma, que estão come-
çando do zero. 

Esse instrutor vai ficar na escola até completar, no mínimo, 500 ho-
ras de voo, o que a Petrobras exige para contratação de tripulantes que 
possam operar aeronaves engajadas nas suas atividades. Hoje, o grande 
espaço que temos para fomentar, para desenvolver a profissão de piloto 
é (o tripulante que atingiu esse mínimo de 500 horas) ir trabalhar numa 
operação de plataforma de petróleo e, daí, caminhar com suas pernas.

Não existe nenhuma política entre o término do curso até esse míni-
mo de 500 horas. O David é muito atento a isso; temos frequentemente 
conversado a respeito da possibilidade de fomentar o desenvolvimento 
desses pilotos em início de carreira.

Muitas pessoas têm nos procurado para saber de que forma podem 
começar dali para trás, como começam a ser pilotos? Muita gente não tem 
dinheiro para isso. Eu conheço diversos casos de pilotos que se formaram 
vendendo sanduíche no aeroclube, lavando banheiro, atendendo ao tele-
fone, atuando como secretário, trabalhando em todo tipo de serviço, in-
clusive nas escolas de pilotagem nos aeroportos para conseguir o dinheiro 
para custear o curso. Então, temos que olhar para essas pessoas, temos 
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que olhar a formação de pilotos da mesma forma que o fazemos para o 
ensino universitário, com os programas Fies, ProUni. Esse programa tra-
zido pelo David, específico para formação de mão de obra de óleo e gás, 
é fundamental que seja incluído na formação de pilotos de helicóptero.

E, terminando, não podemos matar a formação de pilotos abrindo 
essa brecha que está sendo prevista na reforma do Código Brasileiro 
de Aeronáutica, a contratação de mão de obra estrangeira. Abrindo a 
brecha da contratação de mão de obra estrangeira, primeiro, a nossa 
aviação vai correr um risco nunca visto antes no Brasil, porque vamos 
possibilitar, como já foi dito aqui anteriormente, pilotos com cultura, 
formação e língua desconhecidas por nós a voarem conosco. E isso real-
mente é uma insegurança de voo. Depois, vamos matar a formação, va-
mos matar as escolas. Não vamos mais ter pessoas querendo se formar, 
porque eles vão dizer: “Olha, eu vou me formar, vou gastar um dinheirão 
e não vou ter como trabalhar, porque há pilotos estrangeiros vindo para 
cá, sabe-se lá a que preço, sabe-se lá de que forma”.

E a nossa experiência mostrou que, no passado, isso foi desastroso. 
Na década de 80, abriu-se a possibilidade da contratação de pilotos es-
trangeiros para voarem de helicópteros. Foi desastroso o que aconteceu. 
De 30 pilotos que vieram, quase 20 se acidentaram. Então, é algo que 
não tem cabimento nenhum. E nós temos pilotos aqui disponíveis. Te-
mos que dar suporte para o início da profissão de piloto e para sobrevi-
ver a partir do momento em que sai da escola até a hora em que começar 
a trabalhar no seu primeiro emprego.

Obrigado.
o sr. dePuTado romÁrio – Sr. Presidente...
o sr. PresideNTe (Deputado Valadares Filho) – Pois não.
o sr. dePuTado romÁrio – Eu gostaria de reformular a per-

gunta que fiz ao Sr. Edson Mitsuya. Na verdade, Sr. Edson, a pergunta 
certa é: de acordo com as palavras do nobre deputado Otavio Leite, essa 
verba poderá prejudicar a capacitação de profissionais, como piloto e 
outros profissionais da área? E quais seriam também outros prejuízos, 
fora a capacitação? Quero saber se realmente eles existem.

o sr. PresideNTe (Deputado Valadares Filho) – Obrigado, 
deputado Romário. Agradeço também ao Dr. Rodrigo Duarte.

Passo a palavra agora ao presidente da Associação Brasileira de Avia-
ção Geral, o Sr. Francisco Lyra. O senhor tem o prazo de três minutos.
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o sr. FraNCisCo LYra – Boa tarde. 
Eu represento a Abag (Associação Brasileira de Aviação Geral). E, em 

uníssono com as outras associações e entidades aqui presentes, temos 
uma grande preocupação com a possibilidade de contratação de pilotos 
estrangeiros, prevista no Projeto de Lei nº 6.716 – a reforma do Código 
Brasileiro de Aeronáutica, em discussão nesta Casa.

A propósito, quero lembrar um acidente que ocorreu em Zurique, 
na Suíça, no dia 10 de janeiro do ano 2000. Era uma aeronave de uma 
companhia suíça regional chamada Cross Air, subsidiária da Swiss Air. 
Nesse acidente, o comandante era originário da Moldávia, antigo país da 
Cortina de Ferro; o copiloto era da Eslováquia, e a comissária de bordo 
era francesa. Eles tiveram um problema de motor que um bom CRM 
(Gerenciamento dos Recursos de Cabine) poderia endereçar, porque o 
treinamento prevê que o piloto possa gerenciar uma emergência, como 
a parada de um motor. Mas, nesse caso, o piloto, sob stress, reverteu 
à sua língua nativa – aliás, cada um deles. Eles não se entenderam no  
cockpit, não conseguiam se comunicar com a torre, o avião se acidentou 
e eles e os passageiros faleceram. É de se compreender que a Suíça, um 
país de 7 milhões de habitantes, tenha utilizado, nessa ocasião, a contra-
tação de pilotos estrangeiros. 

Então, temos que ver isso com muita preocupação, para que não 
ocorra situação análoga a essa no Brasil. Será que vamos ter uma tripu-
lação de estrangeiros voando no Brasil, sendo que dos 4.072 aeródromos 
brasileiros apenas 33 são internacionais, nos quais o controlador tem a 
obrigação de se comunicar em inglês? Esses pilotos estrangeiros teriam 
que ser proficientes em português? Ou apenas em inglês, restritos a es-
ses 33 aeródromos? A preocupação é muito grande.

Em que pese haver uma preocupação legítima de algumas empresas 
aéreas de suprir a sua escala de voo com pilotos qualificados, será que 
esse é o melhor caminho? Ou o melhor caminho é investirmos na qua-
lificação de brasileiros?

O Código Brasileiro atual, em vigor desde 1986, prevê que, ao se ad-
quirir uma aeronave primeira do tipo no Brasil, durante seis meses po-
de-se admitir um instrutor estrangeiro que seja naturalmente fluente em 
inglês para mentor do piloto brasileiro que, provavelmente, vai se tornar 
o primeiro instrutor naquele tipo de aeronave. Normalmente, ele vai ser 
mentor de um piloto brasileiro de larga experiência, visando qualificá-lo 
como instrutor nesse modelo. Essa é a legislação vigente hoje. 
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Por que devemos reformar essa legislação e nos expor ao risco de fazer 
o que os suíços fizeram naquela ocasião e se arrependeram amargamente?

Eu gostaria também de lembrar que o índice de desistência dos alu-
nos de cursos aeronáuticos é muito grande, da ordem de 90%. Menos 
de 10% dos alunos matriculados completam o curso de piloto. Por quê? 
Porque são cursos desestruturados Não há um currículo estruturado, 
senhores. O aluno é quase um autodidata. A maior parte das faculdades 
de Ciências Aeronáuticas ainda não dispõem de recursos para comple-
mentar o curso com a parte prática de voo. É um curso teórico, que 
precisa ser complementado com cursos práticos.

Agora, vamos examinar o que se faz no resto do mundo.
No resto do mundo, existem programas chamados ab initio, expres-

são latina que significa pegar uma pessoa com zero experiência, com 
zero formação em aviação, mas com algumas pré-qualificações. Por 
exemplo: fluência na língua inglesa, porque a língua universal da aviação 
é o inglês. Nesses cursos ab initio, com um programa estruturado, com 
um currículo muito bem elaborado, o aluno, na primeira hora de voo, 
já segue padrões operacionais similares aos de uma companhia aérea. 
Assim, ele consegue evoluir e rapidamente se qualificar para ser apro-
veitado por uma companhia aérea. Na maior parte dos cursos oferecidos 
pela grande maioria dos aeroclubes brasileiros, com honrosas exceções 
– eu diria que as exceções estão concentradas no Rio Grande do Sul –, 
os programas de formação de pilotos formam o piloto para pilotar um 
Paulistinha, como foi dito aqui, fabricado em 1947. É uma tecnologia 
absolutamente obsoleta. Quando o aluno chega a uma companhia aérea, 
praticamente a companhia aérea tem que reformatá-lo, como se faria 
num hard disk; tem que desensinar uma série de vícios e mitos que ele 
aprendeu ao longo da sua carreira como autodidata, e, aí sim, inseri-lo 
um programa estruturado de treinamento.

A Lufthansa tem, há muitos anos, um programa: ela manda os pilotos 
para os Estados Unidos e, lá, eles têm programas estruturados.

Em 1986, na diretoria do Aeroclube de São Paulo, eu fiz uma campa-
nha – a média histórica dos alunos do Aeroclube de São Paulo sempre 
foi de 70 alunos por turma –, e nós tivemos 500 alunos nesse curso. 
Aí, eu fui buscar na Organização da Aviação Civil Internacional (Oaci) 
o programa estruturado. Mas, infelizmente, a cultura vigente naquela 
época no aeroclube não me permitiu implantar um programa estru-
turado que a Organização de Aviação Civil Internacional nos ofereceu 
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graciosamente, sem custo algum. Toda a estrutura para se formar uma 
escola de grande gabarito estava lá, mas eu não fui capaz de implemen-
tar isso no aeroclube. E, entre aqueles 500 alunos, houve um índice de 
desistência da ordem de 90% ao longo de alguns meses. Depois, natu-
ralmente, o aeroclube voltou à sua média histórica de apenas 70 alunos 
por curso.

Então, o que eu defendo é um programa de quatro pontos, no qual 
teremos um currículo estruturado; programas ab initio com financia-
mento, seja governamental, seja privado; programas de intercâmbio 
com universidades do gênero no exterior e com intercâmbio também 
com a Organização de Aviação Civil Internacional. E se, eventualmente, 
ainda se julgar que a vinda de pilotos estrangeiros para o Brasil pode ser 
de alguma valia, que eles venham na qualidade de mentores, para quali-
ficar os pilotos brasileiros.

Muito obrigado.
o sr. PresideNTe (Deputado Valadares Filho) – Obrigado, Sr. 

Francisco Lira. 
Passo a palavra ao comissário João Pedro, da Associação Nacional 

dos Aeronautas.
o sr. JoÃo Pedro Passos – Sr. Presidente, deputado Valadares 

Filho; senhores componentes da Mesa; Sra. Clarice Lacerda Rodrigues, 
representante da Secretaria de Aviação Civil; Sr. David Faria Neto, re-
presentante da Anac, e demais componentes da Mesa; deputado Otavio 
Leite, expresso a V.Exa., como já foi manifestado aqui, o meu aplauso à 
sua iniciativa. Quero ressaltar que os aeronautas e as demais categorias 
da aviação civil – aeroviários e aeroportuários – agradecem a V.Exa. a 
iniciativa e estão à sua inteira disposição para gerar consensos que se 
traduzam em compromissos que, certamente, esta Casa é capaz de pro-
duzir. 

Já foi manifestado aqui, não quero me tornar repetitivo, que uma 
das razões que mais preocupam os aeronautas brasileiros e as demais 
categorias é a segurança operacional. E a modificação do art. 158 do 
Código poderá, no mínimo, trazer um grau de complexidade maior a 
uma operação que já é complexa por natureza. Então, não se trata aqui 
de dizer se o piloto estrangeiro tem ou não tem competência, certa-
mente ele a terá, mas sua contratação é um adicional de complexida-
de para uma operação que já é muito justa. Na aviação, trabalhamos 
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com prevenção. Então, se pudermos evitar qualquer fator adicional de 
complexidade, isso será o ideal. 

Parece-me também que já ficou claro que o problema da formação 
de pilotos está inserido numa discussão maior, já aqui corretamente ma-
nifestada pelo Gelson Fochesato, presidente do Sindicato Nacional dos 
Aeronautas, que aqui represento e do qual tenho a honra de participar. 
O problema é que há uma discussão um pouco às avessas. É preciso 
que se aplique uma política nacional para a aviação civil. Essa política 
nacional para a aviação civil já existe, só que não é aplicada. Quero dizer 
à Sra. Clarice que há uma expectativa, por parte dos aeronautas, de que 
a Secretaria de Aviação Civil venha, de fato, a procurar soluções para a 
aviação como um todo. 

Essa discussão é fundamental, é relevante. Haverá, certamente, uma 
demanda por pilotos, por aeronautas de forma geral. Como manifestou 
o representante da Anac, chega a ser assustador, mas é auspicioso que 
a aviação esteja crescendo e que vá quadruplicar ou quintuplicar de ta-
manho em 20 anos ou em menos tempo. E isso significa que estamos 
indo na direção de ser uma aviação inclusiva, democrática, que trocou o 
glamour por inclusão. 

Mas é preciso que a aviação não se deteriore, que se mantenha com 
certa ética, com certos valores, certos princípios. O companheiro Geor-
ge Sucupira disse muito bem: é preciso ter uma dimensão de pátria, de 
nação. Quando se fala da aviação brasileira, o discurso é enfático; o dis-
curso é do tamanho da aviação brasileira, mas a prática, de forma geral, 
ela não corresponde a esse discurso. 

Então, é preciso que o Estado brasileiro dê à aviação um componente 
do tamanho dela, que participe, até porque ela é uma concessão pública, 
e, como concessão pública, senhores, deve haver, sim, uma participação 
ativa do Estado brasileiro, inclusive na formação de pilotos, o que já se 
fez antes neste país – não há novidade nenhuma nisso.

É preciso também, sem querer gerar muita polêmica, entender um 
pouco como é que essa discussão surgiu. Fala-se muito que o mercado  
regula a oferta e a demanda, e regula, de fato, mas, às vezes, ele as regula 
de uma forma não esperada. E o que ocorreu foi que o mercado regulou 
de uma forma que agora há uma demanda muito grande de pilotos. E 
um problema, que eventualmente seria localizado no offshore, surgiu e 
acabou criando uma discussão muito maior em torno da formação de 
pilotos, o que é pertinente. Mas me parece que houve uma série de com-
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ponentes de cunho econômico nessa discussão. Parece-me que havia 
uma preocupação de regular mercado econômico e não de efetivamente 
regular o mercado, que vai ser demandante, sim. Mas isso não é um 
problema do Brasil – já foi mencionado aqui –, é um problema mundial. 
Auspiciosamente, vai haver uma demanda, sobretudo no Brasil: nós va-
mos duplicar, triplicar, quadruplicar a aviação brasileira. Se formos na 
linha aqui falada, de dar uma dimensão de Estado à aviação brasileira, 
com políticas consistentes, será o ideal. E V. Exa., Deputado Otávio Lei-
te, parece-me que tem a grande habilidade de gerar consensos e está 
tentando, junto com esta Casa, produzir esse compromisso. É uma dis-
cussão maior, mas V. Exa. já declinou aqui várias opções. Não se precisa 
colocar todos o ovos numa cesta só. Os aeroclubes, certamente, são um 
caminho; eventualmente, universidades públicas serão outro caminho; 
fomentar o ingresso em universidades particulares com bolsas certa-
mente será outro caminho. 

A Anac – e a Dra. Clarice aqui a representa – aí, sim, assustadora-
mente, chegou a reduzir de tamanho. Isso assustou a aviação civil bra-
sileira, porque a Anac tem que ter o tamanho e a dimensão da aviação 
brasileira. Se não há orçamento, esta Casa tem que ajudar a criar esse 
orçamento. Seu tamanho não é ocioso, porque não existe ociosidade 
na Anac. O fato de ela ter encolhido – e parece que agora começa a se 
reposicionar corretamente – é uma preocupação. A Anac tem um papel 
indispensável na fiscalização, inclusive nas condições de trabalho a que 
são submetidos muitos dos aeronautas brasileiros. 

Essa não é uma discussão pertinente neste momento, mas é preciso 
que a própria Secretaria de Aviação Civil tome para si a responsabilida-
de de verificar quais são as condições de trabalho dos aeronautas bra-
sileiros, qual é o grau de comprometimento da segurança operacional 
em função dessas condições de trabalho, de verificar, como já foi dito 
aqui pelo comandante Fochesato, que há quase 500 pilotos brasileiros 
no exterior que querem voar no Brasil e que não podem fazê-lo porque 
não têm condições de voltar. 

Ainda há discriminação no Brasil para contratação de pilotos por 
questão de idade. Ora, senhores, há falta de pilotos ou não há falta de pi-
lotos? Parece-me que essa discussão está um pouco atravessada. Se tiver-
mos patriotismo e dimensão de nação, devemos considerar que não há, 
neste momento, nenhum outro modal de transporte – lamentavelmente, 
inclusive – como a aviação, que possa exercer o papel de transporte de 
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massa num país de dimensões continentais como o Brasil, porque aqui há 
locais aqui em que simplesmente só se chega ou só se sai de avião. Então, 
a aviação é inclusiva, porque os governos, em particular esses últimos, 
têm tomado corretamente essa decisão. E a aviação terá de ser obrigato-
riamente inclusiva, sob pena de deixarmos brasileiros ilhados nos seus 
estados de origem, nas suas cidades, nos confins deste país.

Deputado Otavio Leite, faço um apelo a V.Exa.: que persista nessa 
direção, que conclame o Congresso Nacional a se somar aos parlamen-
tares que têm essa preocupação com a aviação civil.

Há outras discussões nos bastidores que preocupam os aeronautas, 
como uma possível mudança na regulamentação profissional, uma pos-
sível retirada dos comissários de voo da Lei nº 7.183, o que seria desas-
troso e comprometeria a segurança operacional do voo.

Sr. Deputado, V.Exa. declarou que, em algum momento da sua vida, 
na sua juventude, pensou em ser aeronauta. Se V.Exa. ainda quiser fazer 
uma inflexão nesse sentido, não há idade para entrar na aviação. Será 
muito bem-vindo e se somará a nós. 

Então, eu faço um apelo a esta Casa: que, de fato, todos se somem e 
até pensem em formar uma frente parlamentar pela aviação civil para 
que aviação possa alcançar as dimensões que ela requer. Estamos numa 
encruzilhada: ou a aviação brasileira adquire o seu tamanho, a sua esta-
tura, ou corre o risco de se inviabilizar e de não ser sustentável no médio 
e longo prazos.

Obrigado.
o sr. PresideNTe (Deputado Valadares Filho) – Obrigado, co-

missário João Pedro.
Encerro essa etapa de intervenções desta audiência pública.
Passo a palavra à Sra. Graziella Baggio, diretora do Sindicato Nacio-

nal dos Aeronautas, pelo prazo de três minutos.
a sra. GraZieLLa baGGio – Boa tarde a todos os deputados e 

convidados desta sessão.
Deputado Otavio Leite, nosso sindicato está tendo mais uma oportu-

nidade. V.Exa. participou ativamente da CPI do setor aéreo, com gran-
des contribuições para a aviação brasileira. Este é mais um momento. Só 
espero que, desta sessão, consigamos tirar, de fato, alguns pontos que 
sejam importantes para o Brasil, para a aviação, para os trabalhadores e 
para os usuários. 
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Eu acredito, coronel David, que conseguiremos manter a segurança 
em patamar importante para o país em função do seu desenvolvimento; 
que não soframos mais, como nos últimos anos, com acidentes.

Quero chamar a atenção de todos para o fato de que hoje, curio-
samente, a Folha de S.Paulo publica uma matéria bastante extensa e 
contundente – não sei se o deputado teve a oportunidade de lê-la – a 
respeito dos táxis-aéreos piratas. Repito, é uma matéria muito contun-
dente, até porque houve um acidente recentemente com um pseudo-
piloto, com carteira vencida, que matou algumas pessoas na região de 
Porto Seguro. Isso está sendo uma constância, está sendo um comércio.

Quero registrar aqui, coronel David e demais componentes da agên-
cia e da secretaria, primeiramente a nossa indignação com referência ao 
comportamento da agência no que diz respeito à fiscalização no tocante a 
táxi-aéreo, aviação agrícola e aviação geral, por que isso está acontecendo.

Recentemente, tivemos oportunidade de questionar a agência, ao 
buscar dados sobre o setor de táxi-aéreo, porque eles não existem. 
Curiosamente, fomos surpreendidos, pela própria ouvidoria da agência, 
que nos informou que os dados que chegam das empresas de táxi-aéreo 
não são consistentes, não são corretos e, portanto, elas não mais preci-
sarão prestar informações para a agência.

Estamos aqui preocupados com a segurança, com a contratação de 
pilotos, e a agência simplesmente não fiscaliza e não mais atua sobre 
esse segmento. Saiu até um RBAC a respeito disso: não mais há necessi-
dade de essas empresas informarem à Anac sobre tudo aquilo que ante-
riormente deveriam informar, exigência que agora foi revogada. 

Essa é uma preocupação, porque a segurança de voo é fundamental 
para garantirmos um serviço aéreo seguro, respeitável no mundo todo.

Quero deixar também uma outra reflexão específica sobre offshore. 
Participei, ano passado, da comissão que discutia a mudança do Código 

de Aeronáutica, e de lá saiu um relatório que previa mudança no art. 158. 
Esse relatório caiu; agora, o próprio governo o apresentou de novo.

Curiosamente, naquela oportunidade, o defensor da mudança do 
Código foi o presidente do Sindicato das Empresas de Táxi Aéreo, o 
comandante José Afonso. E, hoje, os dados apontam que a falta de piloto 
no offshore se dá em uma ou duas empresas especificamente, porque os 
salários praticados são baixíssimos. Só a Líder perdeu 120 pilotos este 
ano. É até um investimento jogado fora, porque a Líder foi capaz de 
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investir nesses pilotos e acabou perdendo 120. Passaram pela Líder, em 
8 meses, 120 pilotos, que dela saíram e foram para empresas concorren-
tes. Por quê? Única e exclusivamente por conta de salários praticados.

Isso, de certa forma, é bastante preocupante, porque o Código já pre-
vê a contratação de pilotos estrangeiros. Durante seis meses, piloto es-
trangeiro pode vir ao país. Ele vem ensinar os pilotos brasileiros. Temos 
de investir, sim, e muito, porque, de certa forma, na década passada, as 
empresas pararam de investir. A Vasp fechou, a Transbrasil fechou, a 
Varig fechou, e eram elas que estavam investindo na formação inicial de 
pilotos. Elas deixaram de existir, e nossos pilotos foram para o exterior, 
por falta de espaço, naquele momento do fechamento das empresas. 
Obviamente, hoje, entre os motivos pelos quais não retornam estão os 
baixíssimos salários praticados no Brasil. Essa que é a verdade. Não po-
demos tapar o sol com a peneira. Os salários praticados no Brasil ficam 
muito aquém daqueles praticados nos países da Europa, da Ásia, nos 
Estados Unidos, onde quer que seja. 

Isso, de certa forma, privilegiou muitos empresários brasileiros da 
aviação. Nós tínhamos boas condições salariais na Varig, na Vasp. As 
empresas que estão hoje no mercado sequer chegam a um terço daquilo 
que era praticado anteriormente. Houve uma destruição no setor, nas 
condições de trabalho, na questão salarial, na questão de segurança, na 
questão de informação.

Senhores, peço uma reflexão e um compromisso das pessoas que 
aqui estão, da Agência, da SAC, pessoas que conhecemos há anos: va-
mos abrir os olhos para o setor, porque realmente eles ficaram fechados 
de uns 15 anos para cá. Não se faz um aeroporto em dois anos, em três 
anos. Essas programações teriam que ser feitas na década de 80 e de 90, 
para que hoje não viéssemos enfrentar problemas nos aeroportos.

Nós precisamos fazer um gol, deputado Romário, no setor de avia-
ção, que está muito necessitado, sim, de cuidados especiais desta Casa, 
apesar de o Fórum Nacional de Aviação Civil já ter proposto aqui, du-
rante esses anos todos de audiências, sugestões – o deputado Otavio 
Leite é testemunha –, inclusive com o objetivo de impedir o fechamento 
das empresas que eram modelos na formação: a nossa embaixada brasi-
leira voadora, a Varig, e a Transbrasil. Acabaram com elas a nossa histó-
ria recente de uma boa aviação.

Então, quero deixar registrado que esta audiência deveria ser um 
marco para as pessoas comprometidas – as que estão na Mesa e os 
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parlamentares – no sentido de discutir a aviação de forma séria, res-
ponsável, considerando a segurança de voo, sim, em primeiro lugar, e, 
obviamente, de privilegiar os brasileiros na formação, seja ela para pi-
lotos, comissários, mecânicos de voo, dos quais tanto precisamos, e das 
demais categorias do setor aéreo.

Com relação aos aeroclubes, particularmente, cheguei a discutir a 
questão com a Dra. Solange numa oportunidade e soube até que, de 
600 aeronaves que estavam de posse dos aeroclubes, somente 100, 150 
existiam no momento em que ela assumiu a Anac. As aeronaves sumi-
ram. Ninguém sabe delas, ninguém as viu; foram vendidas. Estão aqui os 
dirigentes que podem até confirmar essa informação. Ela me disse isso 
numa determinada oportunidade.

Os incentivos para os aeroclubes são, sim, muito necessários. Há inú-
meros Ataeros, inúmeras tarifas. Tem dinheiro, sim. Eu só gostaria que a 
Anac fizesse o que a Aeronáutica fez: foi correndo ao governo resgatar o 
que não gastou nos últimos anos para poder gastar agora, tudo junto. Eu 
não sei se é possível. Mas sei que o que Aeronáutica não gastou naquele 
ano ela resgatou para poder gastar emergencialmente. Foi o caso da for-
mação dos controladores de voo e da compra de novos equipamentos 
para os aeroportos.

Grandes ensinamentos esta audiência trouxe para nós, sem sombra 
de dúvida. Mas, inicialmente, acho que temos de retornar, voltar um 
pouco atrás: incentivar os aeroclubes e garantir aos brasileiros postos de 
trabalho. O país será muito melhor se conseguirmos garantir a seguran-
ça de voo com uma Agência eficiente, com condições de fiscalizar, o que 
não faz hoje. Eu até soube que recentemente ela pediu à Aeronáutica 
100 inspetores para fazerem a fiscalização, mas a Aeronáutica se negou 
a emprestar. Depois, eu gostaria de saber do coronel David se isso é ver-
dade ou não. 

Parece-me que se faz urgente a realização de concurso público para 
dar à Agência condições de voltar a cumprir as funções que foram de-
terminadas na lei de sua criação.

Obrigada.
o sr. PresideNTe (Deputado Valadares Filho) – Obrigado, Sra. 

Graziella.
o sr. dePuTado oTaVio LeiTe – Sr. Presidente, um segundo 

apenas.
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o sr. PresideNTe (Deputado Valadares Filho) – Com a palavra o 
deputado Otavio Leite.

o sr. dePuTado oTaVio LeiTe – Sr. Presidente, em meio a 
esta democrática presidência, que ouve com muita atenção e muita ge-
nerosidade a todos, quero fazer referência à breve alusão feita pelo co-
missário João Pedro, somente para esclarecer. 

No fundo, há dois registros na minha vida que se aproximam bem 
desse ambiente aeronáutico. Primeiro, no pré-primário, quando me foi 
feita uma pergunta – tenho guardada essa prova – “O que você quer ser 
quando crescer?”, eu respondi: astronauta. Depois, quando no ensino 
médio, eu realmente cogitei ser piloto de avião. Conversei muito na-
quela ocasião com pessoas do sindicato de aeronautas, mas minha vida 
seguiu outro rumo.

Conclusão, comissário João Pedro: nesta comissão, quem mais se 
aproxima e quem nos representa nesse setor é o piloto Romário, que, em 
breve, estará tirando seu brevê. Estamos todos representados por ele.

o sr. PresideNTe (Deputado Valadares Filho) – Importante re-
gistro do deputado Otavio Leite.

Entramos agora na parte final desta audiência pública. Vamos passar 
a palavra aos expositores que compõem esta Mesa para que respondam 
os questionamentos feitos pelos parlamentares e pelos demais convida-
dos e também para suas considerações finais.

Passamos a palavra à Sra. Clarice Rodrigues, por até cinco minutos.
a sra. CLariCe berToNi LaCerda rodriGues – Obriga-

da, Sr. Presidente.
Primeiro, vou responder ao deputado Romário as duas perguntas 

que diretamente me fez.
Em primeiro lugar, o senhor me pergunta se temos pilotos adequa-

damente capacitados no Brasil e se eles são considerados pilotos de ex-
celência no mundo. 

Eu não sei se sou a melhor pessoa para responder ao senhor. Estou 
na aviação há alguns anos, mas a minha formação não é a de piloto, 
nem sou da área de capacitação de pessoal. Posso, porém, garantir ao 
senhor que todos os pilotos que conheci e com quem convivi por muitos 
anos – aviadores da Força Aérea Brasileira –, além de inúmeros outros 
pilotos da aviação comercial que atualmente estão no Sindicato dos Ae-
ronautas, têm capacitação de altíssimo nível. Tanto é assim que países 



249

com deficiência de mão de obra qualificada para suprir sua aviação vêm 
ao Brasil buscar nossos pilotos. Temos visto isso em várias empresas da 
Arábia Saudita e de outros países da Ásia. Tenho certeza, portanto, de 
que nossos pilotos são muitíssimo bem capacitados e são considerados 
na aviação mundial como de excelência.

A outra pergunta que o senhor me fez é se haverá possibilidade de o 
Brasil passar vergonha – digamos assim – na Copa do Mundo em fun-
ção das dificuldades com a nossa infraestrutura aeroportuária.

Posso garantir ao senhor que o governo federal, em todas as suas 
instâncias, inclusive a Secretaria de Aviação Civil, que atualmente tem 
todo seu contingente engajado no projeto de concessão dos três princi-
pais aeroportos, fará tudo para que não. Aliás, a essência da decisão da 
presidenta Dilma, com referência às concessões, foi no sentido de não só 
atender à Copa do Mundo, mas adotar as medidas necessárias para que 
a nossa infraestrutura comece a se capacitar a fim de suportar o cresci-
mento da demanda atual e as projeções que se fazem nos mais diversos 
fóruns, de forma sustentável ao longo de alguns anos.

Então, o nosso trabalho é nesse sentido. A Anac tem trabalhado in-
cessantemente nas áreas de sua competência e está engajada também 
nesse processo. Temos um prazo superexíguo para cumprir as determi-
nações da presidenta, de modo que em dezembro deste ano seja possível 
fazer o leilão de concessão desses três aeroportos à iniciativa privada, 
com a participação acionária da Infraero. De sua parte, a Infraero tam-
bém está trabalhando em estrita coordenação com a Secretaria de Avia-
ção Civil e com a Anac para fazer as obras necessárias para cumprir as 
necessidades – repito – não só da Copa do Mundo e de outros eventos 
de grande porte que o Brasil vai receber, mas também para atender à 
demanda de forma adequada.

Com relação à aviação geral, o senhor realmente tem razão: essa é uma 
preocupação. Uma equipe da Anac e autoridades brasileiras visitaram a 
África do Sul e ouviram exatamente as dificuldades que o país teve para 
acomodar o grande contingente de aeronaves de aviação executiva que se 
espera num evento dessa natureza e quais foram as medidas tomadas para 
acomodar essa grande demanda pontual que ocorre nesses grandes eventos.

No governo federal, há um grupo estudando exatamente quais são as 
necessidades e o que se precisa fazer para atender emergencialmente os 
casos e tomar todas as providências para que essa aviação seja acomo-
dada adequadamente. Pensou-se em envolver bases aéreas, aeroportos 
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de pequeno porte e em medidas de coordenação dos aeroportos, para 
que se possa acomodar adequadamente toda a aviação que vier ao país.

Eu, particular e pessoalmente, não acredito que tenhamos qualquer 
problema nesses eventos. Eu repito aqui que todo o trabalho que está 
sendo feito em termos de ajustar a nossa infraestrutura aeroportuária e 
aeronáutica é no sentido de acomodar a demanda atual e as projeções de 
demanda sustentável que se fazem hoje relativamente à aviação.

Quanto aos eventos da Copa e das Olimpíadas, não tenho nenhuma 
dúvida de que vamos chegar lá e não vamos fazer vergonha nenhuma.

Gostaria, Sr. Presidente, se eu ainda tiver algum tempo, de fazer al-
guns pequenos comentários com relação a tudo o que eu ouvi aqui nesta 
audiência pública, que foi muito bem solicitada pelo deputado Otavio 
Leite. Tivemos aqui falas muito importantes.

A Secretaria de Aviação Civil é, sem dúvida nenhuma, um forte indi-
cativo da importância que o governo brasileiro passou a dar à aviação. 
A secretaria é um órgão criado recentemente com status de ministério, 
ou seja, éramos uma secretaria do Ministério da Defesa e passamos a 
ser uma secretaria com status de ministério, para tratar exatamente dos 
assuntos da aviação civil na dimensão que eles requerem.

Fico satisfeita por ter ouvido tantos posicionamentos aqui. E me pa-
rece que, quanto a essa questão, não há nenhuma divergência de opi-
nião. Quer dizer, estamos todos alinhados no mesmo pensamento. A 
aviação precisa e terá um olhar na dimensão que merece.

O deputado Otavio Leite esteve na Secretaria de Aviação Civil recen-
temente, e conversamos, como já comentei aqui, sobre as preocupações 
que temos com relação às necessidades de medidas ou de ações de fo-
mento do ponto de vista do governo para fazer face a essas necessidades 
de capacitação. Estamos trabalhando em estreita coordenação com a 
Anac, em vários projetos que aquela Agência já vem estudando há al-
gum tempo, até porque já está há mais tempo nessa estrada, mas temos 
algumas ideias e possibilidades, conforme o ministro Wagner conversou 
com o deputado Otavio Leite.

A criação da SAC previu a formação de um fundo que, atualmente, 
só tem uma pequena parcela de recursos do Profaa, que vieram ane-
xados a ele, mas existem possibilidades de esse fundo crescer bastante, 
em especial com os recursos provenientes das outorgas, das concessões 
dos aeroportos. E, certamente, uma parte disso poderá ser utilizada em  
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medidas de fomento à capacitação de pilotos, enfim, de pessoal necessá-
rio à aviação civil. Como sabemos todos, as necessidades não são só em 
relação a pilotos e comissários, mas também a mecânicos, controladores 
de voo. O próprio comando da Aeronáutica sabe das necessidades que te-
remos pela frente no que diz respeito à formação de controladores de voo.

Senhores, quero deixar registrado que a Secretaria de Aviação Civil está 
preocupada, está estudando esse assunto em coordenação com a Anac, 
com a Infraero e com o comando da Aeronáutica, pensando nas medidas 
que poderá adotar para fazer o fomento da capacitação de pessoal.

Muito obrigada.
o sr. dePuTado romÁrio – Sr. Presidente, pela ordem.
o sr. PresideNTe (Deputado Valadares Filho) – Com a palavra o 

deputado Romário.
o sr. dePuTado romÁrio – Dra. Clarice, a senhora já esteve 

nos aeroportos das 12 sedes da Copa?
a sra. CLariCe berToNi LaCerda rodriGues – Sim, 

deputado, eu conheço todos os aeroportos.
o sr. dePuTado romÁrio – A senhora esteve em Cuiabá?
a sra. CLariCe berToNi LaCerda rodriGues – Sim.
o sr. dePuTado romÁrio – E a senhora acredita que o aero-

porto de Cuiabá, por mais que seja pequeno e não necessite de muitas 
obras, estará apto a receber um evento como a Copa do Mundo? Mesmo 
sendo Cuiabá uma cidade sem muita expressão no futebol e mesmo que 
talvez fiquem lá seleções que não têm muita expressão, a senhora acre-
dita 100% que esse aeroporto estará pronto?

a sra. CLariCe berToNi LaCerda rodriGues – Eu acre-
dito, sim.

o sr. dePuTado romÁrio – E aqui em Brasília?
a sra. CLariCe berToNi LaCerda rodriGues – Com 

certeza. Aqui em Brasília a obra será objeto de concessão. Os editais 
da concessão que serão colocados para efeito de leilão estão prevendo 
todos os investimentos necessários, inclusive para atender a Copa do 
Mundo e para capacitar o aeroporto de Brasília para isso, dentro dos 
prazos adequados. E eu acredito que isso vá ocorrer, sim.

o sr. dePuTado romÁrio – Outra pergunta: a senhora disse 
que esteve, com um grupo, na África do Sul e conversou com alguns 
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profissionais sobre viação aérea, mas as ideias de lá não serão trazidas 
para cá, não é? Porque, em cada jogo, piorou, ou seja, eles não consegui-
ram, entre o primeiro jogo e a final, chegar a acordo.

a sra. CLariCe berToNi LaCerda rodriGues – 
Deputado, eu não fui à África, mas uma equipe da Anac, e, de repente, 
até para entender...

o sr. dePuTado romÁrio – Nós, brasileiros, vamos torcer 
para que aquelas ideias que eles deram não sejam trazidas para cá, por-
que lá realmente foi um caos completo.

a sra. CLariCe berToNi LaCerda rodriGues – Mas cer-
tamente nós vamos conhecê-las, não só para saber o que deu certo, mas 
também para saber o que não deu certo. Não tenha dúvida de que o 
grupo...

o sr. dePuTado romÁrio – Não, nada deu certo.
a sra. CLariCe berToNi LaCerda rodriGues – Fica re-

gistrado.
o sr. PresideNTe (Deputado Valadares Filho) – Deputado Ro-

mário, mais algum questionamento?
o sr. dePuTado romÁrio – Na verdade, a única pergunta que 

eu acabei não fazendo e que qualquer convidado pode me responder 
está direcionada à acessibilidade das pessoas com deficiência. Não sei se 
os senhores podem me responder esta pergunta: a partir do momento 
em que o deficiente entra no aeroporto para pegar o voo, em qualquer 
parte do mundo, até ele sair do aeroporto, na sua chegada, quais são as 
empresas responsáveis por ele? Por exemplo, no Rio, depois que saltou 
do táxi e até sentar no banco do avião, quem são os responsáveis por 
esse passageiro? A Infraero?

Por exemplo, se eu sou cego e vou fazer aquele check-in que se faz sem 
bagagem, em nove desses 12 aeroportos, isso não seria possível, porque 
não há digitação em braile. Talvez esse não seja um assunto relacionado 
ao que estamos debatendo, mas eu o cito para não passar em branco. 

Em oito dos 12 aeroportos não há piso tátil; em quatro dos 12 não há 
elevador que suporte um cadeirante e quatro pessoas. Esse é um proble-
ma também gravíssimo que nós temos pela frente.

Espero que a senhora também, na condição de secretária de navega-
ção aérea civil, da Secretaria Nacional de Aviação, possa também ajudar 
nesse tema, que, na minha opinião, é de suma importância. Acredito 
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que os deficientes têm o mesmo direito de participar da Copa do Mun-
do, tanto como espectador quanto como ajudante, dando suporte a ou-
tros deficientes que aqui receberemos. 

Muito obrigado.
a sra. CLariCe berToNi LaCerda rodriGues – 

Deputado, o senhor tem toda razão. Essas questões são extremamente 
importantes. Eu não saberia dizer que medidas estão sendo estudadas 
para capacitar os aeroportos a dar condições de acessibilidade a todos os 
cidadãos, mas vou encaminhar suas sugestões e preocupações ao famo-
so GT Copa, que está estudando todas as medidas necessárias. Não sei 
se já atentaram para essa questão, mas eu acho extremamente relevantes 
as suas preocupações.

Muito obrigada.
o sr. dePuTado romÁrio – O que eu posso afirmar aqui é 

que a senhora pode ficar tranquila, porque não é só nos aeroportos, não. 
Nos estádios e em outros lugares urbanos, as pessoas se esquecem que 
há gente com deficiência. 

o sr. PresideNTe (Deputado Valadares Filho) – Obrigado, 
deputado Romário e Sra. Clarice.

Antes de passar a palavra para o Sr. Edson responder os questiona-
mentos e fazer suas considerações finais, informo aos convidados que, 
quanto mais rápido puderem fazer suas explanações, melhor, porque, no 
plenário da Casa, já teve início a Ordem do Dia.

Passo a palavra ao Sr. Edson. 
o sr. edsoN miTsuYia – Inicialmente, responderei o questio-

namento do deputado Otavio Leite, com relação ao Fies. 
Na minha apresentação, quis deixar bem claro que o Fies não con-

templa todas as necessidades relativas à formação do piloto – e não só 
dele. Nós formamos profissionais para a aviação, os quais chamamos 
de bacharéis em Ciências Aeronáuticas, com a mesma formação que 
a Academia da Força Aérea dá a seus pilotos militares ou à sua equipe 
militar, porque lá nem todos são pilotos, uma vez que existe ali o pessoal 
da infantaria e da intendência também. 

Na Faculdade de Ciências Aeronáuticas também é permitido formar 
administradores de empresas aéreas, coordenadores de voo, com uma 
noção bem ampla da parte administrativa também. 
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Então, o Fies não contempla quem quer ser piloto. Se for apenas ba-
charel em Ciências Aeronáuticas, sem a formação de piloto, o Fies con-
templa. Agora, a finalidade principal dos alunos que buscam o curso de 
Ciências Aeronáuticas, em 99% dos casos, é de ser piloto. Desses, 10% 
conseguem a formação. Por quê? Porque os demais não conseguem o 
financiamento ou não têm recursos necessários para a parte prática.

Entendo necessário que se verifique, junto ao Ministério da Educação 
ou a algum outro órgão, a possibilidade de se financiar a parte prática, 
no formato do próprio Fies. Essa é uma questão que eu queria responder 
ao deputado Otavio Leito. E não sei se era isso que o deputado realmen-
te queria ouvir, mas essa é a situação real. 

Há outra situação que quero citar. Como disse anteriormente, o cur-
so de Ciências Aeronáuticas forma bacharéis em Ciências Aeronáuticas, 
profissionais especializados na área de aviação, não só como piloto. 

Observei, em alguns concursos públicos realizados para a Anac e 
para a Infraero, que não se contemplam os bacharéis em Ciências Ae-
ronáuticas. São contemplados economistas, administradores, engenhei-
ros, bibliotecários, enfim, profissionais de várias áreas, mas não os ba-
charéis em Ciências Aeronáuticas. 

Com certeza, para a Infraero, o treinamento de um bacharel em Ciên-
cias Aeronáuticas para exercer o cargo de controlador de tráfego aéreo 
levaria muito menos tempo, porque ele já tem um grande conhecimento 
de navegação aérea, de controle de tráfego aéreo. Também a Anac, em 
seus concursos, não contempla o bacharel em Ciências Aeronáuticas. 
No último concurso, esses profissionais foram enquadrados como de 
nível superior não específico, porque não estão dentro de determinada 
área de aviação, mas eles têm grande conhecimento de aviação. 

Então, acredito que se deveria verificar, nos concursos públicos, essa situ-
ação também, de constar a formação de bacharel em Ciências Aeronáuticas. 

Respondendo ao deputado Romário, que perguntou se o corte de ver-
bas prejudicaria a capacitação, não sei o que S.Exa. realmente quis dizer 
com “capacitação”. Eu entendo a capacitação como um passo posterior 
à formação. No que se refere à formação, com certeza. Agora, quanto à 
capacitação, ela é feita, em grande parte, pelas empresas. A formação, 
sim. Entendo dessa forma. Não sei se foi esse o questionamento que o 
deputado fez.
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Com relação a outras áreas importantes, essa formação de modo ge-
ral implementa, sim, o desenvolvimento, ela é indutora de desenvolvi-
mento, de turismo – a aviação vive muito do turismo. Então, é outra 
área que é afetada. É o caso da Copa do Mundo e das Olimpíadas, quan-
do virá muita gente. Por isso é necessário melhorar o transporte aéreo 
como indutor de desenvolvimento. Não sei se era esse o questionamento 
do deputado.

o sr. dePuTado romÁrio – Não. Na verdade, quando me re-
firo à capacitação... Por exemplo, para um piloto aprender a pilotar ele 
precisa de uma pessoa que seja capaz de ensiná-lo. Então, essa pessoa 
tem de ter capacitação para dar essa aula para o piloto. Era isso o que eu 
queria dizer.

o sr. edsoN miTsuYia – Eu tenho uma visão um pouco mais 
ampla sobre essa questão. Primeiro, isso vem lá no berço – falamos aqui 
sobre o aeroclube. 

Tenho certo conhecimento de vários aeroclubes no Brasil. É um pou-
co diferenciado o aeroclube da Região Sul, Santa Catarina e Rio Grande 
do Sul. Lá eles têm inclusive uma federação. Em São Paulo e em Minas 
Gerais foram feitas algumas tentativas para se formar uma associação, 
mas isso nunca avançou. Por quê? Porque o estatuto dos aeroclubes diz 
que o trabalho da diretoria tem de ser voluntário, ou seja, os diretores 
não podem ser remunerados, mas não diz nada com relação ao conhe-
cimento que dever ter uma pessoa para ser presidente. Assim, alguns 
aeroclubes têm grande dificuldade em compor uma diretoria. E as difi-
culdades aumentam bastante. 

Então, acredito que deveria haver uma mudança no estatuto para 
permitir que os diretores sejam remunerados e responsáveis. É o caso 
que a Graziela citou. A Anac ou o DAC entregaram várias aeronaves a 
aeroclubes, e não existe ninguém responsável por isso. Por quê? Passou 
um fulano de tal por aquele aeroclube, vendeu um pedaço, vendeu uma 
hélice ou não sei o quê, e ninguém registrou nada, porque aquele fulano 
passou, fez um trabalho voluntário. Ele entende que fez o favor de ser 
presidente desse aeroclube e não tem maior responsabilidade. Por isso, 
acredito que a Anac deve ver também essa questão do estatuto.

Antes de responder ao deputado Rui Palmeira, vou falar de outra di-
ficuldade da Anac que observo e que todo mundo comentou aqui. En-
tendo que as principais funções da Anac sejam as de regular e fiscalizar. 
Mas a Anac está encontrando grande dificuldade em exercer essas suas 
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duas funções básicas. Imaginem no treinamento, na capacitação. Eu 
acho que isso poderia ser fora da Anac, não necessariamente na Anac. 
Ou se deveria melhorar a estrutura dos aeroclubes, para passar isso e 
fiscalizar, ou se passar para as universidades, públicas ou privadas, e ser 
exigido dessa forma. É esse o entendimento que eu tenho quanto a trei-
namento e capacitação, agora também com relação às empresas aéreas. 
Assim, seria retirado todo esse peso da Anac, e ela teria mais condições 
de fiscalizar e regular a aviação, que é a grande necessidade que temos 
aqui. Esse é o meu entendimento. 

Perguntou o deputado Rui Palmeira sobre a dificuldade da aviação 
regional. Eu tive a oportunidade de morar em Belém e em Manaus, de 
onde eu gastaria 8 horas de voo até São Paulo ou Rio de Janeiro, para 
pegar um voo para Miami, sendo que eu estaria a 4 horas de Miami. 
Acredito que os aeroportos próximos a fronteiras poderiam ser as pri-
meiras ou as últimas paradas nos voos internacionais. Por que o aero-
porto de Natal não pode ser a porta de saída para a Europa? E Belém, 
Manaus, Boa Vista, para a América do Norte? Rio Branco, no Acre, ou 
Porto Alegre, no Rio Grande, para a América do Sul? Talvez devêssemos 
seguir o modelo americano para desenvolver a aviação regional, por-
que a grande necessidade de nosso país hoje é a de aviação regional. É 
este entendimento que tenho: é preciso descentralizar a aviação, porque 
tudo está em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, onde estão acontecen-
do os maiores problemas.

Obrigado.
o sr. PresideNTe (Deputado Valadares Filho) – Obrigado, Sr. 

Edson.
Passo a palavra ao Sr. David da Costa Faria, pelo prazo de cinco minu-

tos, para responder aos questionamentos e fazer as considerações finais.
o sr. daVid da CosTa Faria NeTo – Vou procurar ser bas-

tante objetivo.
Realmente, precisamos repensar nossos aeroclubes. Conheço apenas 

dois profissionais formados em clubes: os atletas e os pilotos. Todos os 
outros são formados em escolas, em academias e universidades. 

Mas, sendo objetivo, deputado Otavio Leite, V.Exa. questionou sobre 
números, quanto se precisa fazer. Se V.Exa. observar o slide nº 5, vai ver 
que, no que se refere a piloto privado, que é a primeira licença que se 
tem após cruzar aproximadamente 40 horas de voo, há 26 mil pilotos 
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com a licença válida. Desses, só 14 mil se tornaram pilotos profissionais. 
Esses 26 mil são pilotos amadores, são pessoas que têm alguma forma-
ção e que, com quase absoluta certeza, desistiram por falta de condição. 

Eu não coloquei aqui a coluna daqueles que se inscrevem – como 
disse o Lyra, apenas 10% continuam –, porque ela ia sair do papel, viria 
aqui para cima. Então, há muita gente que entra e que, se tivesse opor-
tunidade, continuaria. 

Discordo da afirmação do presidente da Associação dos Aeroclubes 
de que vai faltar piloto. Nós não vamos permitir que faltem pilotos, va-
mos fazer alguma coisa para pegar essas pessoas que têm vocação e mui-
ta habilidade e que não conseguem continuar.

Se V.Exa. observar, foi dito que o custo da formação até chegar a pi-
loto comercial gira em torno de 120 mil reais. Se fizermos uma conta 
direta, esse é o número que V.Exa. perguntou e que talvez necessitásse-
mos aplicar.

O deputado Romário questionou se em três anos vamos conseguir 
ter pilotos para as linhas aéreas, pilotos profissionais capazes. Sim, 
deputado, teremos, porque esses pilotos, formados debaixo de um trei-
namento estruturado, como disse o comandante Lyra, da Abag, vão che-
gar mais rápido a esses postos de trabalho nas aviações de grande porte.

Outra questão do deputado Romário foi sobre Nova Iguaçu. Sim, 
poderia ser aproveitado, mas várias outras ações teriam de ser imple-
mentadas, visto que Nova Iguaçu fica exatamente debaixo de um fixo de 
aproximação do Galeão e do Santos Dumont, o que, em tese, nos atuais 
procedimentos, inviabiliza o aeroporto como aeroporto de alternativa 
de empresa aérea.

O deputado questionou sobre fiscalização nas empresas de menor 
porte e citou o acidente da Noar. O acidente da Noar já nos deu – e, 
com certeza, várias ferramentas de fiscalização são implementadas e 
desenvolvidas por conta de dificuldade – vários ensinamentos. A fisca-
lização nas empresas de menor porte foi incrementada, invertendo-se a 
prioridade dos meios, dos recursos da Agência, priorizando para essas 
empresas. 

O comissário João Pedro está retornando. Que bom! 
Usei o termo “assustador”, porque sou o responsável pela seguran-

ça operacional da aviação civil brasileira e, quando eu vejo um núme-
ro daquele tamanho, imagino o quanto as pessoas, os profissionais e as  
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empresas serão tentadas a violar alguma regra, violar algum requisito. 
Por isso me assusta, mas, com certeza, o crescimento é auspicioso.

Quanto à ferramenta de fiscalização, minha amiga Graziela, no Brasil 
– por ensinamento dado pelo acidente ocorrido com um helicóptero em 
Porto Seguro, que fez sete vítimas, inclusive o piloto –, a partir do dia 
1º de outubro de 2011 nenhum piloto brasileiro vai poder fazer o plano 
de voo com o Código Anac de outro piloto, como foi alegado pelo piloto 
detentor do Código Anac para aquele voo. O piloto brasileiro vai ter 
uma tabela de senhas de uso privativo e não vai poder, mesmo que por 
telefone, fazer qualquer plano de voo em que não ofereça a sua senha. 
Isso, de alguma forma, vai impedir uso inadvertido. Até hoje, não tínha-
mos as ferramentas necessárias para impedir tal prática.

Outra ferramenta desenvolvida neste ano por conta do que vimos em 
anos anteriores é o registro de voo – não sei se isso já é do seu conheci-
mento. O registro de voo vai controlar desde a hora da apresentação do 
tripulante até o momento em que ele termina o seu período de trabalho.

Essas duas ferramentas, aliadas ao Decea, que controla a aviação, es-
pecialmente a aviação de pequeno porte, são inéditas no mundo. O Brasil 
vem recebendo questionamentos nesse sentido de autoridades, inclusive 
do FA, que é a autoridade que tem mais meios na área. Todos querem se 
aproveitar dessas ferramentas, dessas soluções brasileiras, que, com certe-
za, saíram da crise. Afinal, se tiramos o “s” de crise, temos “crie”.

O recuo da Agência não foi estratégico, mas um recuo obrigado pela 
falta de pessoal. A implantação da Agência teve um prazo de planeja-
mento de cinco anos. Em março de 2011, retornamos o último quinto 
para a Força Aérea e, dessa forma, postos de serviço foram fechados por 
absoluta falta de pessoal, de funcionários.

A Anac vem fazendo, auxiliada pela SAC, esforços junto ao governo 
federal para que nos autorize a fazer novos concursos. Hoje, a Agência 
tem algo em torno de 1.050 servidores de carreira em um planejamento 
para 2.100 pessoas. Então, estamos falando de mil pessoas, mil vagas no 
próximo concurso. Eu acho que é só. 

Muito obrigado.
o sr. PresideNTe (Deputado Romário) – Obrigado, Sr. David, 

pelas respostas.
Passo a palavra agora ao Sr. Nelson Correa, presidente da Federação 

dos Aeroclubes do Rio Grande do Sul.
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o sr. NeLsoN rieT Correa – Uma vez que o deputado Romá-
rio não me fez nenhuma pergunta, só me resta despedir e deixar um re-
cado: acho que se a Anac ouvir a sociedade aeronáutica vai obter frutos 
muito melhores do que colhe hoje.

o sr. PresideNTe (Deputado Romário) – Muito obrigado, Sr. 
Nelson.

Passo a palavra agora ao Sr. Gelson Dagmar Fochesato, presidente do 
Sindicato Nacional dos Aeronautas.

o sr. GeLsoN daGmar FoCHesaTo – Perguntou o deputado 
Otavio Leite – e não sei se a pergunta foi para mim – sobre bolsas. O nos-
so sindicato defende há muito tempo a criação de universidades públicas 
para a formação de profissionais, pilotos, comissários, mecânicos, enfim, 
para todo o setor da aviação comercial. Isso é o que nós defendemos. E, se 
não conseguirem fazer universidade pública, que haja financiamento para 
os pilotos se formarem em outras faculdades. Uma vez que faltam pilotos, 
com certeza esses formandos serão contratados e, com o emprego obtido, 
pagarão a sua faculdade. Estou sendo objetivo porque o presidente pediu 
rapidez por causa do compromisso dos senhores.

Com relação às aeronaves, eu divirjo um pouco do que disse o Riet. 
Está certo que os paulistinhas são velhos demais, mas também não va-
mos para outra ponta e começarmos a querer voar por computador. Te-
mos de encontrar um caminho que ensine o piloto, ou melhor, que man-
tenha o piloto sabendo pilotar, porque, nesses aviões muito modernos, 
o piloto é um especialista em apertar botão, mas, quando o botão não 
funciona, as coisas vão mal. Está aí o caso da Air France. Não adianta 
sair do paulistinha e ir para um avião supermoderno; há de se ter um 
meio termo nisso aí. O piloto deve continuar aprendendo a pilotar.

Eu voo desde 1966 e ainda continuo voando, estou meio velhinho, 
tenho 29 mil horas de voo. Na Varig, no 747, eu voava manualmente o 
avião até nivelar, e, na Gol, quando voo hoje, voo também manualmente, 
porque não posso perder a sensibilidade de pilotar uma aeronave. Então, 
essa é uma coisa importante para o treinamento.

Deputado Romário, tenho duas perguntas para responder para 
V.Exa.: falta de pilotos e como lidar com o problema. Primeiro, não fal-
tam pilotos, eu garanto que não faltam pilotos. Divirjo novamente do 
Riet. Aliás, divergimos desde a época de Vargas, não é?
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E divirjo por duas razões. Como disse aqui e a Graziela complemen-
tou, se existe táxi-aéreo pirata – e existe realmente – com certeza temos 
mil pilotos voando nisso aí. Então, nós temos mil pilotos de reserva. Se a 
Anac fiscalizar corretamente e acabar com a aviação de táxi-aéreo pira-
ta, teremos uma solução de curtíssimo prazo para pilotos.

o sr. PresideNTe (Deputado Romário) – Desculpe interromper, 
mas também existem vários jogadores de futebol, veja como é a nossa 
Seleção. Quero dizer de pilotos de qualidade, competentes, que sejam 
capacitados.

o sr. GeLsoN daGmar FoCHesaTo – Esses pilotos da avia-
ção pirata, se acabar a viação pirata, têm de procurar emprego. Eles têm 
horas de voo e serão contratados pela aviação regular, a aviação regional. 
Aí eles ficarão, digamos, adequados ao transporte regular. Não há ne-
nhum perigo com relação a isso, posso garantir.

O senhor perguntou se três anos e meio para pilotar resolve. Com 
certeza absoluta. E esses mil pilotos de táxi-aéreo pirata – posso garantir 
que deve haver uns mil por aí mesmo –, em um ano voando, eles têm 
horas de voo. Estão voando e têm horas de voo registradas em algum 
lugar, porque piloto voa para fazer horas de voo, não importa se é pirata, 
se paga bem ou se paga mal, ele quer fazer horas de voo porque isso o 
interessa para poder ter acesso à aviação grande. Então, três anos e meio 
é um tempo suficiente para que tenhamos um número adequado de pi-
lotos no Brasil.

o sr. PresideNTe (Deputado Romário) – No caso, inclusive, 
para pilotar um jumbo, um Airbus?

o sr. GeLsoN daGmar FoCHesaTo – Sim, senhor. Não como 
comandante, evidentemente, mas como copiloto, como primeiro oficial. 

Era só o que eu tinha para responder aqui, não sei se deixei de aten-
der alguém.

o sr. PresideNTe (Deputado Romário) – Obrigado, Sr. Gelson 
Dagmar Fochesato.

o sr. dePuTado oTaVio LeiTe – Presidente Romário, apenas 
para complementar rapidamente e ficar mais esclarecido. 

Aqui se desenhou um quadro que basicamente consiste no fato de que 
um jovem interessado se inicia no aeroclube e, depois, em determinado 
instante, com tantas horas, 100, 150 horas de voo, consegue o brevê. No 
entanto, para ele ser absorvido pelo mercado, ele deve ter 500 horas. 
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É nesse espaço que se deve investir hoje concretamente, como prio-
ridade. Quer dizer, tudo é prioridade, mas esse incentivo, esse estímulo, 
o subsídio a esse tipo de trabalho, de apoio, é fundamental. Não seria 
assim? Esse é o nó.

o sr. GeLsoN daGmar FoCHesaTo – Esse é o nó, exatamente.
o sr. daVid da CosTa Faria NeTo – Eu posso?
o sr. PresideNTe (Deputado Romário) – Pode, coronel, por favor.
o sr. daVid da CosTa Faria NeTo – Deputado, V.Exa. falou 

em 500 horas. Quinhentas horas é uma marca para offshore. Mas o que 
temos visto em todo o resto do mundo? Um curso estruturado de 200 
horas entrega esse piloto com condições de assumir o posto da direita, 
o de copiloto. E ele, tendo uma boa base... Porque, como bem disse o 
Fochesato, não adianta pensarmos em colocar essas novas tecnologias 
na aeronave básica. Precisamos de pilotos que tenham uma boa forma-
ção básica, que suportem toda essa formação da nova aviação, toda essa 
nova filosofia de gerenciamento de sistemas, de apertar botão, como 
dito aqui. 

Eu não tenho um palpite sobre quantos são os pilotos hoje que atuam 
no campo de offshore no Brasil. Eu não tenho o número: nós temos algo 
em torno de 700 pilotos no offshore, com previsão de dobrar a necessida-
de até 2013 e 2014. Por quê? Por uma razão muito simples. 

o sr. dePuTado oTÁVio LeiTe – Sim, por uma razão muito 
simples. O que é o pré-sal, em duas palavras? Nós do Rio de Janeiro bri-
gamos muito pelo nosso estado no que se refere ao pré-sal. Parece que 
vai haver uma reunião agora, e eu tenho de sair, mas, em síntese, o quero 
dizer é o seguinte: o Brasil é autossuficiente em petróleo. São 2 milhões 
de barris/dia. E esse número, no mínimo, dobrará. A demanda toda ex-
plodirá. O senhor está certo. 

o sr. daVid da CosTa Faria NeTo – A frota dobra em 2013. 
A frota de...

o sr. dePuTado oTaVio LeiTe – Já em 2013, porque tem 
prospecção. 

o sr. daVid da CosTa Faria NeTo – Sim. Claro.
o sr. dePuTado oTaVio LeiTe – Não é a produção, a pros-

pecção é agora, os testes...
o sr. PresideNTe (Deputado Valadares Filho) – Obrigado, Sr. 

Gelson Dagmar. 
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Passo a palavra ao Sr. George Sucupira. 
o sr. GeorGe suCuPira – Serei o mais breve possível. 
Quero esclarecer que a Anac não usou essa verba, assim como o De-

cea, não porque não quis. O que aconteceu, como mostrei na CPI do 
Apagão, é que o dinheiro das taxas aeroviárias e aeronáuticas não vão 
para a Receita, não vão para a vala comum, para serem divididas. Elas 
vão para o Tesouro para ficar à disposição dos órgãos que tenham direi-
to a usá-la. O contribuinte paga diretamente para isso. 

O que acontecia? O Decea pedia dinheiro para mudar o radar etc. Ele 
pedia 80 milhões, e mandavam 15, mas tinham arrecadado 600, confor-
me o gráfico que mostrei. A Infraero pedia 150, eles davam 40, e tinham 
900 milhões. E assim todos os órgãos beneficiários dessas verbas não a 
recebiam do governo. No fim do ano, essa verba constituía o superávit 
primário e ia pagar os juros da dívida externa. E não havia como a Aero-
náutica voltar a pegar a verba do ano anterior. Isso era contingenciado. 
Esse é o primeiro ponto. 

O segundo ponto colocado aqui é o seguinte: de modo geral, o piloto 
segue uma doutrina de segurança muito séria, que é SCGO. Eu, inclusive, 
sou especializado nisso também, a exemplo do David. Um acidente aéreo 
é a ponta de um iceberg. Embaixo existem milhares de coisas, do aciona-
dor do push back do avião a quem entra no avião. É muito importante que 
isso seja feito periodicamente. E procuramos fazê-lo até nos aeroclubes. 

Então, o que falta para nós, se o dinheiro existe? Falta um programa. 
Os aviões modernos, os simuladores resolvem 80% dos problemas de 
instrução, porque eles são perfeitos. É possível simular todos os tipos 
de pane, principalmente nos Airbus, porque são aviões com uma lógica 
diferente da do Boeing. Por isso às vezes o piloto de Boeing tem dificul-
dade de resolver uma pane rapidamente. 

Vejam, são muitos detalhes para entrarmos aqui. Quero apenas dei-
xar dito o seguinte: temos uma previsão. A Appa está hoje trabalhando 
perante a Fiesp e a Fecomércio, em São Paulo, no sentido de conseguir 
um incentivo fiscal para essas empresas patrocinarem alunos de aero-
clubes e outras escolas, como é feito nos Estados Unidos.

Era o que eu queria dizer. 
Muito obrigado 
o sr. PresideNTe (Deputado Valadares Filho) – Agradeço às se-

nhoras e aos senhores a presteza com que atenderam ao convite desta 
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comissão e os esclarecimentos aqui prestados, que serão de grande im-
portância para nossas atividades. 

Agradeço às deputadas, aos deputados e demais presentes a contri-
buição para o êxito da reunião.

Lembro às Sras. e aos Srs. integrantes desta comissão que viajaremos, 
na sexta-feira, para a cidade de Salvador, Bahia, onde será realizado o 2º 
Encontro Estratégico entre Parlamentares e Entidades do Setor Hotelei-
ro, e que, na segunda-feira, 29 de agosto, também realizaremos o Fórum 
Legislativo das Cidades-Sedes da Copa de 2014.

Antes de encerrar os trabalhos, convoco todos para uma reunião 
conjunta com as Comissões de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática, de Desenvolvimento Urbano, de Minas e Energia e de Tu-
rismo e Desporto, oportunidade em que receberemos uma delegação da 
Comissão de Comércio e Indústria do parlamento sueco, para discutir-
mos as relações comerciais e de desenvolvimento econômico – energia, 
alta tecnologia, inovações, direitos de propriedade industrial, infraes-
trutura e economia verde –, entre outros assuntos, a se realizar na pró-
xima quarta-feira, dia 31 de agosto, neste mesmo plenário, às 9h30. 

Convoco ainda reunião ordinária desta comissão para a próxima 
quarta-feira, dia 31, às 14 horas, neste mesmo plenário.

Está encerrada a presente reunião.
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