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Parte das turbulências começou com a abertura do mercado e a flexibilização da regulação do 
setor.  
 
Vista numa perspectiva de longo prazo, a profunda crise estrutural que atinge a aviação comercial 
brasileira transcende aos impactos do 11 de Setembro. Sem querer minimizá-los, os anos 90 
foram marcados por turbulências que atingiram o setor como um todo.  
 
Já se tornou lugar comum referir-se ao dinamismo e crescente competitividade dos mercados, que 
induzem o transporte aéreo, em todo o mundo, a incorporar tecnologias de ponta geradas nas 
mais variadas áreas do conhecimento. Ou seja, as empresas aéreas investem cada vez mais 
pesadamente para enfrentar a competição. Mas, por outro lado, na condição de um serviço 
regulado, elas estão sujeitas a controles, mais ou menos rígidos, por parte do poder público, que 
podem incentivar ou tolher iniciativas.  
 
No Brasil, a evolução tecnológica e organizacional da aviação comercial resultou de um esforço 
conjunto do governo e da iniciativa privada, criando um sistema de grande complexidade. Houve 
a contínua modernização das infra-estruturas aeroportuárias, dos sistemas de segurança e 
proteção ao vôo, das frotas, tendo o país atingido, também, o estágio de produção de aeronaves.  
 
No entanto, a transição da economia para um ambiente mais competitivo e globalizado, provocou 
a ruptura de velhos paradigmas de proteção governamental, reservas de mercado e acomodação 
a controles burocráticos conspícuos e ineficazes. Assim, grande parte das turbulências começou 
com a abertura do mercado e a subseqüente flexibilização da regulação do setor, tornando-o mais 
competitivo. 
 
Esta crise não pode ser resolvida com o socorro individual às empresas, mas por ações que 
alcancem todo o sistema  
  
Apesar de seguir as tendências mundiais de ganhos expressivos de eficiência, nossas empresas 
aéreas sempre tiveram custos elevados e baixa produtividade - se comparados às estrangeiras.  
 
Isto, devido a fatores internos (organizacionais e de gestão), de me rcado (rotas com longa 
utilização e baixo aproveitamento) e institucionais (tributos elevados, tarifas e despesas com 
controles desnecessários). A verdade é que as empresas estavam despreparadas para a 
competição e redução de custos. A luta pela sobrevivência deu-se em duas frentes: a da 
competição nas tarifas e a da modernização dos equipamentos, num contexto de prolongada 
estagnação da economia, que tornou a demanda muito vulnerável. Mercado restrito, custos 
operacionais elevados (aumentos abusivos do combustível, por exemplo) e endividamento em 
dólar para renovação e ampliação das frotas, já eram elementos suficientes para anunciar uma 
crise estrutural no sistema de aviação. Para completar este quadro, as desvalorizações cambiais a 
partir de 1999. Resultado: um endividamento das empresas aéreas em cerca de 1,4 bilhão de 
dólares, com a maior participação da Varig (cerca de 600 milhões). 
 
Uma crise desta envergadura não pode ser resolvida com o socorro às empresas individualmente, 
mas sim por ações estratégicas que contemplem o sistema como um todo. Impõe a necessidade 
urgente de mudanças estruturais: i) nos arcabouços legal e institucional, ii) nas formas de 
relacionamento entre os agentes envolvidos, e iii) nos quadros organizacionais e operacionais das 
empresas aéreas. Num ambiente cada vez mais competitivo, é importante ter presente que a 
regulação da aviação comercial deverá ser flexível o suficiente para conciliar a condição de serviço 
público concedido com a de atividade econômica regulada em grande medida pela dinâmica do 
mercado. 
 



Torna-se necessário, assim, contar com políticas públicas, instrumentos de regulação, sistemas 
inteligentes de gestão, alianças estratégicas, operações compartilhadas, parcerias público/ 
privadas e estímulos a uma nova dinâmica do setor. Isto, para não se cair no extremo oposto da 
desregulamentação desordenada, que pode levar à competição predatória e ao declínio da 
segurança e da qualidade dos serviços. Colocada agora na ordem do dia, a criação de uma 
agência reguladora moderna é fundamental para que o transporte aéreo possa apoiar um novo 
ciclo de desenvolvimento sustentado e contribuir para mudanças estruturais mais profundas e 
duradouras na economia e na sociedade.  
 
Por outro lado, a maior abertura para a dinâmica do mercado, deverá reduzir o papel da regulação 
econômica - prolixa e ineficaz - aos seus aspectos essenciais e em favor da regulação da 
segurança e qualidade dos serviços, em função do interesse dos usuários. Assim, aumentando os 
riscos das empresas, o processo de regulação deverá ser aberto, transparente e cooperativo, 
baseado na vontade de se obter o consenso entre os agentes envolvidos. Na ausência do 
consenso, a arbitragem será exercida pelo poder público em favor dos usuários. É necessária, 
nesta transição, a racionalização dos fatores exógenos que oneram os custos da aviação 
comercial: tributos, encargos, taxas e tarifas. É importante, também, que se propicie um 
ambiente de maior estabilidade, reduzindo os sobressaltos e mudanças repentinas de regras. 
 
Urge um amplo esforço de mobilização da inteligência nacional (governo, empresas, especialistas, 
universidades e centros de pesquisa) para a remoção dos obstáculos estruturais que inibem o 
desenvolvimento do transporte aéreo. Neste sentido, devem ser compartilhadas responsabilidades 
na elaboração de um planejamento estratégico para o setor, abrangendo definições claras da 
missão, cenários, objetivos e diretrizes, propiciando políticas públicas e mecanismos de regulação 
consistentes e duradouros.  
 
Deve-se levar em consideração, ainda, as grandes possibilidades que se abrem na América do 
Sul, considerada a posição de liderança da nossa aviação comercial. Finalmente, é crucial a união 
de todos, frente às ameaças externas, o que impõe a necessidade de revisão em profundidade 
dos acordos bilaterais, assim como o alargamento das margens das negociações futuras, em 
função do grande potencial do mercado nacional.  
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