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Para Milton Zuanazzi, companhias devem ter maior liberdade para fazer promoções. 
 
Pelos próximos cinco anos, o engenheiro Milton Zuanazzi estará à frente das principais decisões 
do setor aéreo. Indicado pelo governo para chefiar a nova Agência Nacional de Aviação Civil 
(Anac), ele foi aprovado para o cargo de diretor-presidente da agência na semana passada, em 
votação no Senado. Tornar viável a abertura dos céus sul-americanos, estimular a criação de 
novas rotas para desconcentrar os vôos internacionais de São Paulo e iniciar discussões com a 
Petrobras e com os governos estaduais para reduzir o preço do querosene de aviação estão entre 
as tarefas do futuro comandante da agência. 
 
Em uma linha oposta à do Departamento de Aviação Civil (DAC), justamente o órgão que a Anac 
substituirá, Zuanazzi defende o aumento da concorrência entre as empresas aéreas e maior 
liberdade para o lançamento de promoções - como as polêmicas passagens de R$ 50 oferecidas 
pela Gol, que foram vetadas pelo DAC e depois receberam a aprovação do Ministério da Fazenda e 
do Cade. "Quando uma companhia decide fazer uma promoção, não podemos olhar para a tarifa 
em si, se isso é dumping ou não é", afirma o engenheiro. "Não há motivos para limitações a 
políticas que não são permanentes", acrescenta. 
 
Zuanazzi sabe que dedicará boa parte do seu tempo debruçado sobre a interminável crise da 
Varig. Mas este gaúcho de 49 anos, pós-graduado em sociologia e professor universitário, acredita 
que a empresa da Fundação Ruben Berta tem solução e "virou uma página importante" da sua 
reestruturação ao negociar o pagamento das dívidas com os credores internacionais que haviam 
ajuizado ações nos tribunais de Nova York para recuperar aviões alugados à Varig. 
 
De saída do Ministério do Turismo, onde ocupa o cargo de secretário de políticas de turismo, 
Zuanazzi antecipa que a Anac não terá posição contrária às tentativas da Transbrasil e da Vaspde 
retomarem as suas operações. Ele acha que o caminho para o setor aéreo no Brasil está na 
ampliação da base de passageiros. As empresas devem apostar no aumento da demanda e deixar 
de olhar apenas os usuários corporativos, recomenda. O sucesso da BRA mostra que essa fórmula 
dá certo, afirma. 
 
Zuanazzi foi indicado ao cargo pelo ministro Walfrido dos Mares Guia e recebeu o apoio de 60 
empresas e entidades do setor de turismo. A sugestão caiu nas graças da ministra-chefe da Casa 
Civil, Dilma Rousseff, de quem o futuro diretor-presidente da Anac foi um colaborador próximo no 
Rio Grande do Sul. Eles trocaram juntos o PDT pelo PT, na esteira do racha na aliança entre os 
dois partidos, quando começava o governo Olívio Dutra no Estado. 
 
Ao seu lado, na diretoria colegiada da agência, Zuanazzi terá a companhia de três pessoas: o ex-
deputado baiano Leur Lomanto (PMDB), relator do projeto de lei na Anac na Câmara e assessor 
parlamentar da Infraero; o coronel Jorge Velozo, especialista em segurança de vôo do DAC; e a 
advogada Denise Maria Abreu, especialista em regulação e ex-assessora de José Dirceu na Casa 
Civil para assuntos do setor aéreo. 
 
Valor: O que falta para a Anac entrar em operação? 
 
Milton Zuanazzi: Pela lei que a criou, falta o regimento interno determinando suas funções e como 
serão tomadas as decisões da diretoria colegiada. Vamos nos debruçar sobre isso nos próximos 
dias. A fonte de recursos está definida: uma parte virá do orçamento do Ministério da Defesa e 
outra parte virá de um conjunto de taxas aéreas, que já são cobradas e serão redirecionadas para 
a Anac. A agência tem até o dia 29 de março para sair do papel. 
 



Valor: Muitos especialistas em aviação reclamam que o governo não tem política clara para o 
setor e sinal disso seriam os raros encontros do Conselho Nacional de Aviação Civil (Conac), que 
se reuniu pela última vez em outubro de 2003... 
 
Zuanazzi: Não concordo com essas críticas. O Conac é um órgão relativamente novo e terá 
atribuições maiores com a criação da Anac, funcionando como uma espécie de conselho que dará 
linhas para a atuação da agência. Antes, a coordenação e o planejamento do setor se davam 
dentro do Ministério da Defesa. Agora, essa orientação virá do Conac, que trabalhará mais. 
 
Valor: Um dos maiores dramas do setor é a situação da Varig. A empresa tem solução? 
 
Zuanazzi: Na minha opinião, ela tem sim. Há uma espécie de conspiração favorável à Varig. 
 
Valor: Por quê? 
 
Zuanazzi: O pagamento da dívida da Varig pode ser viabilizado com a renegociação em curso com 
os credores e com o crescimento da aviação no Brasil. Em 2005, a expansão do mercado foi 
histórica no país. A empresa tem apresentado seguidos lucros operacionais e não vejo ninguém, 
nem mesmo os concorrentes, querendo que a Varig deixe de prestar os seus serviços. Digo isso 
com toda a franqueza. 
 
A Anac não tem nada contra a retomada de vôos por parte de qualquer empresa que queira voltar 
a operar "   
 
Valor: Quais são os caminhos para sanear a empresa? 
 
Zuanazzi: O problema é a renegociação como um todo do endividamento. Há muitos atores 
envolvidos, como o BNDES, a Infraero, a BR Distribuidora e o fundo de pensão Aerus. Mas vejo 
que todos estão dispostos a ceder. Outro dia me impressionou ouvir um representante dos 
aeronautas da Varig defender a tese de corte dos salários. Quando iniciativas assim partem dos 
próprios funcionários, percebe-se a vontade de encontrar soluções. 
 
Valor: E também existe disposição do governo para ceder? 
 
Zuanazzi: Em nenhum momento o governo forçou uma saída mais drástica para a crise da 
companhia. Poderia ter executado a dívida junto aos órgãos federais, mas não o fez. A parte mais 
difícil em todo o processo de negociação foi esse que a Varig venceu agora, uns 15 ou 20 dias 
atrás, com os credores internacionais que haviam ajuizado ações em Nova York. Foi uma 
importante virada de página, ao solucionar o problema com os credores mais intransigentes para 
renegociar as suas dívidas. 
 
Valor: No mês passado, a participação da Varig no mercado doméstico caiu para menos de 20%. 
Uma eventual quebra da empresa teria qual impacto? 
 
Zuanazzi: Se a Varig eventualmente parar de voar, o país perderia volume significativo de 
aeronaves e de pessoas treinadas para operá-las. Pilotos treinados em um tipo de equipamento 
não podem assumir automaticamente outro tipo de avião, como se fosse automóvel. A empresa 
tem nome respeitado mundialmente e isso é um patrimônio que precisa ser considerado. Ela 
demorou décadas para construir a marca. 
 
Valor: O que acontece com os "slots" (grades de horário e presença nos aeroportos) da Varig no 
exterior se ela parar de voar? 
 
Zuanazzi: Existem acordos bilaterais entre governos que especificam o número de freqüências 
semanais permitidas para as companhias de cada país. Se uma delas deixar de funcionar, o 



governo pode indicar outra bandeira para as operações. O que acontece, nos maiores aeroportos 
internacionais, é uma disputa muito intensa por horários de vôo e espaços de taxiamento das 
aeronaves. Essa alocação é feita com a companhia aérea, não com o governo. A presença em um 
terminal mais nobre, horário privilegiado de partida e de chegada, locais melhores de taxiamento, 
isso tudo são conquistas de uma empresa. A permissão para os vôos está assegurada pelos 
acordos bilaterais. Mas, se uma companhia deixar de funcionar, a nova bandeira indicada pode 
entrar no fim da fila nessas questões, em aeroportos mais concorridos. 
 
Valor: A Transbrasil ganhou recentemente liminar no STF que abre a possibilidade de retomar as 
operações e a Vasp elabora um plano de recuperação judicial. O sr. vê como positivas essas 
tentativas de ressuscitar empresas quase falidas? 
 
Zuanazzi: Se essas tentativas vierem a favor dos passageiros e de uma concorrência saudável, 
isso é bom. A priori, a Anac não tem nada contra a retomada de vôos por parte de qualquer 
empresa que queira voltar a operar. 
 
Valor: O sr. traça cenário otimista para a Varig, mas há quem diga que o mercado brasileiro não 
comporta mais do que duas grandes empresas competindo no mercado doméstico. Há espaço 
para três? 
 
Zuanazzi: Há uma tradição, no Brasil, de sempre olhar o setor aéreo do ponto de vista do usuário 
corporativo. Nesse aspecto, exclusivamente, é possível que não haja espaço mesmo para mais do 
que duas grandes empresas. Quando se olham as possibilidades de aumento da demanda, as 
coisas mudam. O ano passado foi emblemático para o setor, porque a base de passageiros 
cresceu. Nos últimos dias, noticiou-se que a BRA tirou mercado da Varig, o que não é verdade. A 
Varig perdeu participação percentual, mas tem mantido o número de passageiros. A BRA é que 
conquistou novos usuários. E onde ela cresce? Justamente no segmento que não é corporativo. 
Isso mostra que, se tivermos uma política de preços correta e capacidade de envolver a indústria 
de turismo na ocupação do setor aéreo, todos sairão ganhando. 
 
Valor: O que é uma política correta de preços? 
 
Zuanazzi: Para o passageiro, quanto maior a concorrência, melhor. Mas também não se pode 
permitir que o dumping ou a concorrência predatória vire regra. Essas duas linhas vão balizar a 
diretoria colegiada da Anac. 
 
Quanto maior a concorrência, melhor, mas não se pode permitir que o dumping ou concorrência 
predatória vire regra "   
 
Valor: Parecer recente da Secretaria de Acompanhamento Econômico (Seae) do Ministério da 
Fazenda aprovou a promoção de passagens a R$ 50 da Gol e deu aval para a competição mais 
acirrada entre as empresas. O sr. defende uma política de preços livres para as aéreas? 
 
Zuanazzi: Concordo com a tese defendida pela Seae e aprovada pelo Cade. Quando uma 
companhia aérea decide fazer uma promoção, não podemos olhar para a tarifa em si, se isso é 
dumping ou não é. A Gol fez uma promoção que colocou à disposição dos passageiros tarifas a R$ 
50 para 2% dos assentos. Não há motivos para limitações a políticas que não são permanentes. 
 
Valor: Então a posição da Anac será de liberar as promoções, desde que elas se atenham a limites 
estabelecidos nos aviões? 
 
Zuanazzi: Será a posição do futuro diretor-presidente da Anac, mas é importante salientar que 
somos uma diretoria colegiada. A nossa análise deve contemplar a política de preços da empresa 
como um todo, e não promoções específicas. Promoções que não constituam uma concorrência 
predatória, e a antiga promoção da Gol ia nesse sentido, são absolutamente saudáveis. 



 
Valor: Os empresários do setor reclamam freqüentemente dos preços do querosene de aviação, 
que representa 25% dos custos operacionais das companhias, para os quais a Petrobras tem uma 
política diferente dos preços da gasolina e do diesel. É intenção do sr. discutir a redução dos 
preços do querosene? 
 
Zuanazzi: Certamente. Na aviação regional, os custos do querosene são ainda maiores e podem 
chegar a 50% dos custos operacionais em algumas aeronaves. É uma questão central no debate 
da competitividade da aviação civil. Há governos estaduais que cobram 30% de ICMS sobre o 
querosene de aviação e a maioria não tem alíquotas menores que 25%, mas o impacto para a 
arrecadação de tributos é baixíssimo. Precisamos nos reunir com a Petrobras e com os Estados 
para fazer esse debate. 
 
Valor: Atualmente existe uma dificuldade enorme de ligações dentro da América do Sul, com 
poucos vôos diretos entre os países. Será tarefa da Anac corrigir essas falhas? 
 
Zuanazzi: Por determinação direta do presidente Lula, o ministro Walfrido dos Mares Guia 
(Turismo) já vem conduzindo estudos para facilitar as ligações aéreas na América do Sul. Isso 
agora vai para a coordenação da Anac. Vamos conversar com todos os países sul-americanos e 
rediscutir o Acordo de Fortaleza, de 1997, que abre os céus em toda a região. Só falta a 
Venezuela e a Colômbia assinarem. Pelo acordo, os céus sul-americanos ficam abertos, menos 
para cabotagem, ou seja, para recolhimento de passageiros em ligações domésticas. Mas ele 
permite que as empresas possam voar livremente dentro da América do Sul, com o número de 
vôos que quiserem. 
 
Valor: Qual é a intenção? 
 
Zuanazzi: Transformar toda a América do Sul em um mercado único para a aviação comercial, 
criando "hubs" regionais. A idéia dos "hubs" é concentrar a chegada dos aviões de outros 
continentes em uma determinada cidade sul-americana, que passaria a distribuir os passageiros 
de forma integrada, em termos de horários e empresas aéreas, às demais localidades. O 
aeroporto de Frankfurt, por exemplo, já funciona como um dos "hubs" mais importantes da 
Europa. Olhando geograficamente as ligações entre o Brasil e a Europa, já se pode imaginar o 
Brasil como forte candidato a centralizar as chegadas e distribuir passageiros para os países 
vizinhos. 
 
Valor: Os vôos internacionais partem quase exclusivamente de São Paulo e do Rio. Existe a 
possibilidade de desconcentrá-los? 
 
Zuanazzi: Também é nossa tarefa estimular essa desconcentração. Ninguém pode lutar contra a 
demanda, que é maior em São Paulo, mas toda a articulação necessária entre a indústria do lazer 
e a complexa logística para o transporte aéreo de cargas passará agora pela Anac, o que facilitará 
as coisas para introduzir vôos em outras regiões. A TAP já possui 40 freqüências semanais para o 
Brasil e rotas para várias cidades nordestinas. Nos últimos dois anos, houve um aumento de 
370% no número de vôos charter para o Nordeste. Normalmente, os vôos fretados dão início à 
escala comercial que permite a regularização das linhas. Esse fortalecimento recente indica que 
várias capitais nordestinas poderão ter, no futuro próximo, ligações regulares com o exterior. 
 
Valor: Um levantamento da Infraero aponta que o Brasil tem as tarifas de embarque internacional 
mais caras do mundo. Há quem defenda uma redução dos valores, pelo menos para vôos intra-
Mercosul, em que os US$ 36 só para embarcar na ida representam um acréscimo de 20% no 
preço total da passagem. O que o sr. acha disso? 
 
Zuanazzi: A Anac quer levantar esse debate, mas é um assunto de competência do Ministério da 
Fazenda. No meio da crise asiática, em 1997, as tarifas de embarque internacional subiram de 



US$ 18 para US$ 36 com o "pacote 51" (pacote de 51 medidas tomadas na ocasião, pela equipe 
econômica, para aumentar as fontes de receita). Não é compatível cobrar esses valores para vôos 
aos países vizinhos. Nem é compatível cobrar a mesma coisa para aviões que partem de 
Guarulhos e de Navegantes, por exemplo, um aeroporto que nesta época do ano recebe grande 
número de vôos fretados da Argentina. Não dá para tornar iguais os que são desiguais, mas 
evidentemente essa é uma discussão a ser feita com outras áreas do governo e com o Congresso 
Nacional. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 13 fev. 2006, Especial, p. A20 
 


