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INTRODUÇÃO 

 

 

1.1. APRESENTAÇÃO DO TEMA 

 

 
No século XX a aviação se tornou um setor estratégico para todos os países, graças 

as modificações que transformaram os aviões usados em guerra para uso civil, tanto para 

transportar passageiros como carga, surgindo a aviação comercial. 

 

 
Desde a sua origem o setor ficou marcado por constantes modificações, 

principalmente na sua regulamentação e na evolução tecnológica. As novas tecnologias 

fomentaram a indústria e a consolidaram cada vez mais na rotina mundial, oferecendo 

voos mais rápidos, economicamente acessíveis e seguros. Atualmente o transporte aéreo 

civil se firma como um serviço essencial de locomoção, tão importante como os 

rodoviários e aquaviários. 

 

 
As inúmeras funções do setor e suas repercussões o fazem ser de suma 

importância estratégica para qualquer nação, cumprindo funções de logística, sociais, 

econômicas e políticas. Devido ao prestígio desse modo de transporte, diversas pesquisas, 

estudos e programas de incentivo públicos abordaram maneiras de aumentar sua 

produtividade e outros assuntos relacionados ao setor. 

 

 
Em especial, a aviação civil regional possui um papel ainda mais importante como 

ferramenta social e econômica, sobretudo em países continentais como o Brasil. O acesso 

de regiões mais afastadas aos grandes centros, torna-se um poderoso utensilio de 

integração, aproximando pessoas e facilitando negócios. A aviação regional tem como 

peculiaridade a sua grande fragilidade operacional. Como uma malha aérea regional bem 

estruturada e definida contribui para um desenvolvimento econômico equilibrado e 

sustentável, é importante analisá-la mais a fundo.  
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1.2. OBJETIVO 

 

O presente trabalho se dedica a estudar e evidenciar os principais fatores que 

compõem as estruturas operacionais de uma companhia aérea regional, especialmente os 

custos operacionais, estratificando os principais itens destes e abordando suas 

peculiaridades e desafios. Para tal, serão elaboradas médias históricas dos pesos dos itens 

abordados nos custos operacionais e indicadores financeiros e operacionais, tais sejam: 

custo por passageiro, litros de combustível por passageiro, load factor e breakeven load 

fator; a fim de se obter a visibilidade estratificada da saúde financeira e operacional 

histórica das empresas aéreas regionais brasileiras. 

 

 
1.3. JUSTIFICATIVA 

 

A aviação sempre foi uma ferramenta usada para fomentar a economia local e 

expandir fronteira das regiões, além de seus alcances econômicos e culturais, aquecendo 

todos os setores do país, diminuindo distâncias físicas, principalmente em países de 

dimensões continentais. A análise dos custos operacionais da aviação regional contribui 

para a tomada de futuras decisões, uma vez que a aviação regional possui uma fragilidade 

operacional ainda maior. 

 

 
1.4. METODOLOGIA 

 

O presente trabalho foi realizado a partir de pesquisa bibliográfica, com autores 

renomados nacionais e de diversos países sobre o transporte aéreo, finanças operacionais 

e análises do setor. Os dados macros operacionais foram retirados do Anuário Nacional 

de Aviação Civil da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). Já os dados dos custos 

operacionais foram retirados dos balanços financeiros das empresas aéreas apresentados 

a ANAC, assim como compilado e organizado para evidenciar as estratificações. 
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O trabalho está dividido em 5 capítulos: introdução; histórico do setor aéreo 

brasileiro; desenvolvimento dos principais indicadores econômicos e operacionais do 

setor aéreo brasileiro; estrutura e principais determinantes dos custos operacionais de uma 

companhia aérea brasileira regional; conclusão. 

 

 
A introdução traz a contextualização do tema abordado, suas especificidades, 

objetivos e a motivação utilizada para o tema escolhido, além de evidenciar a metodologia 

de análise e estratificações do tema apresentado. 

 

 
O primeiro capítulo explicita o cenário da aviação regional brasileira, mostrando 

fatos históricos e relevantes que moldaram o cenário que o setor se encontra. Já o segundo 

capítulo evidencia indicadores operacionais e econômicos a fim de divulgar dados que 

explicam como o setor como um todo opera e seus desafios. 

 

 
O terceiro capítulo, por sua vez, aborda a estrutura dos custos, como eles são 

representados e calculados pelas empresas aéreas, bem como o estudo e análise dos 

principais fatores da sua composição. Por fim, na conclusão serão apresentadas as 

considerações finais, incluindo o desfecho sobre o tema analisado. 
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CAPÍTULO 1: HISTÓRICO DO SETOR AÉREO BRASILEIRO 

1.1.HISTÓRICO DA AVIAÇÃO NACIONAL 

 
Em setembro de 1906 Santos Dumont realizou a proeza que iria revolucionar o 

mundo, influenciando diretamente duas guerras mundiais e o modo de transportes até o 

dia de hoje. A aviação somente apareceu no Brasil após a primeira Guerra Mundial e com 

isso os primeiros passos de regulamentação surgiram. O Decreto n° 13.214 de 23/10/1918 

estabeleceu o direito de "por si ou empresa que organizarem, montarem e custearem, sem 

privilégio ou monopólio de espécie alguma, o serviço de viação e transporte por meio de 

aeroplanos, ligando entre si as principais cidades do Brasil". Além desses parâmetros, 

todas as companhias eram obrigadas a transportar correspondências de graça e 

necessitavam começar a operar dentro de dois anos, após a sinalização de interesse 

(CASTRO E LAMY, 1993). 

 

 
Em 1925, os franceses da Latêcoere iniciaram voos testes com hidroaviões entre 

Pernambuco e Buenos Aires, usando as praias do litoral para pouso e abastecimento. A 

intenção da companhia francesa era estabelecer uma ligação regular de transportes de 

correios e carga entre o sul da Franca, região de Toulouse, e Santiago do Chile (CASTRO 

E LAMY, 1993). 

 

 
Ao observar tal movimentação foi acelerada a publicação do primeiro 

regulamento sobre a navegação aérea brasileira. Em 22 de julho de 1925 aprovou-se o 

Decreto n° 16.893, que tinha princípios alinhados com a Convenção de Paris e da 

Comissão Ibero-Americana de Navegação Aérea. Ele foi considerado o primeiro Código 

Brasileiro do Ar, pois foi o primeiro documento que de fato regularizava a atividade aérea 

no território brasileiro (CASTRO E LAMY, 1993). 

 

 
Nos anos seguintes várias companhias surgiram no cenário brasileiro. Em 1927 a 
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viação aérea Rio Grandense S/A (VARIG) foi fundada por um alemão naturalizado 

brasileiro, com o auxílio da Condor Syndikat, hoje conhecida como Lufthansa. Na década 

de 1930 a empresa ampliou suas operações dentro do Rio Grande do Sul. Além disso, 

surgiu a Panair do Brasil, subsidiária da Pan Americana Airways, que iniciou suas 

operações dentro do Brasil, possuindo somente autorização para linhas internacionais, 

sem poder explorar linhas domésticas. Em 1933 nasceu outra grande companhia aérea 

brasileira, a Viação Aérea São Paulo (VASP), criada por um grupo de investidores e 

iniciando suas operações em 1933, tendo foco na região de São Paulo (CASTRO E 

LAMY, 1993). 

 

 
 

Figura 1: Dornier Wal "Atlântico"; o primeiro avião da VARIG (MUSEU VARIG). 

 

 

 

No início da década de 30 os franceses de Latêcoere entraram em liquidação 

financeira, deixando para trás uma malha de aeródromos testada e funcional ligando a 

região Nordeste até o interior do Rio Grande do Sul. Com o crescente desenvolvimento 

do transporte aéreo e sua demanda, ficou insustentável a inexistência de instituições 
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especializadas. Em 1931, com o Decreto nº 19.902, foi criado o Departamento de 

Aeronáutica Civil (DAC), diretamente subordinado ao Ministério de Viação e Obras 

Públicas. Logo em seguida, em 06/01/1932, o Decreto n° 20.914 disciplinou a execução 

dos serviços aeronáuticos civis, a serem superintendidos e fiscalizados pelo DAC. 

Finalizando o processo de regulamentação, foi editado o Decreto-Lei n° 483, de 8/6/1938, 

que criou o Código Brasileiro do Ar. Em 1941, o DAC passou para o Ministério da 

Aeronáutica, orgão militar. (CASTRO E LAMY, 1993). 

 

 
Incentivado pelos movimentos intelectuais e políticos da época, o presidente do 

Brasil, Getúlio Vargas, criou o Ministério da Aeronáutica, incorporando todos os acervos 

e deveres da extinta Aviação Naval e Aviação Militar e também do Departamento de 

Aviação Civil (MALAGUTTI, 2001). 

 

 
Essa época foi marcada pela evolução tecnológica do setor, proveniente da 

Segunda Guerra Mundial, reduzindo as barreiras e desafios tecnológicos e operacionais 

da época. Devido a grande quantidade de equipamentos no mercado e a entrada de 

empresas estrangeiras no mercado, os preços ficaram mais acessíveis ao capital e aos 

investidores brasileiros. A tecnologia que invadiu o setor era predominantemente 

americana, em consequência da aliança feita na Segunda Guerra Mundial. Empresas de 

origem alemã foram todas entregues ao capital nacional. Após a grande entrada de capital 

estrangeiro e criação de empresas aéreas nacionais, o setor começou a se consolidar e 

grandes empresas nacionais ganharam notoriedade dentro dele. (BIELSCHOWSKY E 

CUSTODIO, 2011). 

 

 
Em meados do século XX o Brasil possuía 370.000 km de estradas rodoviárias e 

uma pequena quantidade de rede ferroviária que apresentava grande desgaste 

infraestrutural. Na conjuntura dos sistemas brasileiros de transportes, esse era um grande 

obstáculo operacional que atrapalhava o desenvolvimento e descentralização do país 

(ROSAS, 1986). Analisando esses fatores ficou evidente que a alternativa para a 

superação de tais empecilhos seria a utilização do transporte aéreo. A aquisição de 
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maquinário era extremamente barata devido aos excedentes da guerra e possuía inúmeras 

vantagens em comparação aos outros modos de transportes. Essa conjunção de fatores 

acabou facilitando a consolidação do serviço aéreo comercial. (LIMA, 2003). 

 

 
Com a expansão mundial do setor aéreo comercial novas tecnologias foram 

surgindo. A fim de acompanhar tais evoluções, principalmente de países desenvolvidos, 

as empresas procuraram programas de reequipamento e inovação de suas frotas. Esse 

procura acarretou uma explosão de oferta dentro do mercado, o que não ocorreu com a 

demanda, tendo como consequência a não rentabilidade de diversos voos. A demanda e o 

custo de aquisição de tarifas da época ainda eram tímidos pelas variedades de empresas no 

mercado. Observando esse cenário de oferta farta, todas as empresas se enfraqueceram e, 

algumas, inclusive, acabaram falindo ou compradas por concorrentes. Também ocorreram 

fusões para captar as sinergias das empresas, diminuir seus custos e prolongar seu 

funcionamento (LIMA, 2003). 

 

 
Nos anos 60, a economia brasileira atravessava uma recessão e historicamente 

empresas aéreas sofrem em demasia em encolhimentos econômicos devido ao 

desaceleramento de tráfego aéreo. Em 1967 o Ministério da Aeronáutica recebeu a 

responsabilidade de orientar, coordenar e controlar a aviação civil. Junto ao alinhamento 

destinado ao órgão público, outros fatores agravaram a situação da companhias aéreas: 

em 1961 ocorreu a extinção do câmbio privilegiado, causando um violento aumento dos 

preços dos combustíveis, peças de manutenção e dívidas contraídas no exterior para a 

realização do programa de atualização da frota; disparada inflacionária acarretando 

aumento dos custos operacionais e sua imprevisibilidade; e expansão e estímulos políticos 

para expansão da malha rodoviária e a indústria automobilística (LIMA, 2003). 

 

 
O governo, vendo a necessidade auxiliar as empresas aéreas, liderado pelo 

Ministério da Aeronáutica, agendou reuniões para estudar possíveis medidas para que os 

serviços aéreos tivessem continuidade, sendo necessária a redução de empresas e controle 



20 
 

 
 

mais rígido e presente sobre as companhias. Essas reuniões foram denominadas 

“Conferências Nacionais de Aviação Comercial”. A partir delas foi se estabelecendo 

gradualmente um conjunto de normas e políticas para a aviação civil. Com isso teve início 

o regime de competição controlada em que o governo passou a intervir fortemente nas 

decisões administrativas das empresas, seja na escolha/designação de linhas, no 

reequipamento da frota, na definição do valor das passagens, dentre outros assuntos 

(LIMA, 2003). 

 

 
Com o desenvolvimento do setor de aviação comercial, tecnologias buscavam 

cada vez mais aumentar a capacidade de carga e alcance de voo. Devido a isso, as grandes 

cidades com expressão econômica ganharam destaque para a aferição da viabilidade 

econômica de tais tecnologias. Com isso, boa parte de destinos secundários foram 

colocados de lado pela falta de demanda e infraestrutura. Em 1958 o Brasil tinha 335 

cidades servidas por linhas aéreas e somente 92 dessas continuaram a ter serviços em 

1975. Atento a esse novo cenário, o Ministério da Aeronáutica decidiu criar um plano de 

incentivos e um segmento novo dentro do mercado, as empresas regionais, capilarizando 

o serviço por todo o Brasil. (MALAGUTTI, 2001). 

 

 
No entanto, o Decreto nº 76.590, de 11 de novembro de 1975, em conformidade 

com a política de competição controlada vigente, criou poucas empresas, devendo cada 

uma delas operar dentro de uma determinada região. Assim o Brasil foi divido em cinco 

regiões e companhias: NORDESTE (Estados do NE, parte do MA, ES e grande parte de 

MG), RIO-SUL (Estados do Su1 e RJ, parte do ES, faixa litorânea de São Paulo), TABA 

(Estados da Amazônia e partes oeste do PA e norte do MT), TAM (MS, partes do MT e 

SP) e VOTEC (Estados de Tocantins e Goiás, DF, partes do PA, MG e MT) 

(MALAGUTTI, 2001). 
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Tabela 1: Divisão dos SITAR e as empresas responsáveis pelo serviço aéreo (GOMES, 2002) 

 

 
 

 

 
Após a divisão pelo SITAR (Sistemas Integrados de Transporte Aéreo Regional), 

dois níveis de serviços foram estabelecidos. As linhas regionais teriam a característica de 

baixa densidade, voos de curto alcance e aeronaves de tecnologia de turbo hélice, que era 

considerada atrasada ao se comparar com as grandes empresas nacionais. Já os trechos 

domésticos e internacionais seriam de alta densidade e alto alcance, satisfazendo a 

necessidade de demanda de seus respectivos trechos (LIMA, 2003). 

 

 
A década de 80, também conhecida como década perdida, foi marcada pela 

conjuntura de inúmeros fatores desfavoráveis para economia e, consequentemente, para 

as companhias aéreas também. Primeira crise foi a do petróleo, aumentando rapidamente 

os custos operacionais das empresas e iniciando um período de recessão da economia. 

Apesar de vários planos econômicos arquitetados pelo Governo Federal, pouco efeito teve 

sobre a situação econômico-financeira das empresas aéreas brasileiras. O controle 

exercido pelo Ministério da Aeronáutica provocou uma grande defasagem e insuficiência 
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tarifária, o que acabou queimando o caixa das empresas. Para sanar essas dívidas de curto 

prazo, inúmeros empréstimos foram feitos com altas taxas, devido à incerteza econômica 

do momento (SNEA, 1992). 

 

 
Mundo afora a tecnologia da aviação civil não parou de evoluir. No mercado cada 

vez mais ficaram em evidência as aeronaves de fuselagem largas e de alta capacidade de 

cargas e voos longos, desafiando os limites da época (LIMA, 2003). 

 

 
Grandes empresas da época sofreram duros golpes, apresentaram balanços 

negativos e resultados decepcionantes. A segunda crise do petróleo e as tensões do 

Oriente Médio, foram determinantes para o cenário desfavorável. Com o conceito de 

desregulamentação do setor cada vez mais difundido entre os países, tanto em voos 

domésticos como internacionais, surgiu uma constante briga entre as empresas por 

participação do mercado, instaurando uma verdadeira guerra tarifária. A oferta de 

assentos, rotas e horários aumentaram, mas, por outro lado, devido ao cenário econômico 

desfavorável, a demanda se retraiu (LIMA, 2003). 

 

 
Com o conceito de céus abertos dominando o cenário mundial, pensamento de 

viés liberal, os governos se retiraram de uma maneira geral do controle do setor, deixando 

que o mesmo se autorregulasse, pela força do livre mercado. Com Brasil não foi diferente, 

o Governo Federal gradativamente começou a abandonar o regime de controle de 

indexação e fixação de tarifas. A partir de 1989 o Ministério da Aeronáutica em conjunto 

com DAC definiu a flexibilização das tarifas, alterando para um modelo de faixas de 

preços, entregando mais autonomia as empresas aéreas. Buscando aprimorar e alinhar tais 

mudanças com as companhias e uma transição clara e objetiva, em novembro de 1991, foi 

realizada a V Conferência Nacional de Aviação Comercial (V CONAC), com 

participação de todos os segmentos da indústria do Transporte Aéreo Comercial. 

(MALAGUTTI, 2001). 
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No ano de 1989 os balanços das grandes empresas registraram uma rentabilidade 

de -21,8%. Esse grupo incluía: VARIG, VASP, TRANSBRASIL e Cruzeiro do Sul. Nos 

bastidores políticos acontecia um embate de poderes: a VASP e a TRANSBRASIL 

pressionavam o governo para a concessão de rotas regulares internacionais, acabando com 

o monopólio da VARIG. Já a VARIG alertava que a abertura de céus abertos acarretaria 

graves consequências para a aviação nacional, devido ao avanço que iria ocorrer das 

companhias americanas internacionais. Apesar de tal argumento, o Congresso Nacional 

votou e aprovou o acordo de céus abertos com os Estados Unidos da América. Mesmo 

com as mudanças e ideias liberais implementadas, o cenário macroeconômico não 

contribuía. Várias medidas foram tomadas pelas empresas, desde redução do quadro de 

funcionários até joint ventures para aproveitar a sinergia entre operações (LIMA, 2003). 

 

 
Nessa época, em contramão da tendência das grandes empresas, as empresas 

regionais foram ressurgindo e seu crescimento apresentou números altos. A melhora na 

performance das empresas regionais decorreu das novas regras introduzidas pelo 

Departamento de Aviação Civil – DAC para concessão de linhas a partir de 1991. Elas 

acabaram com as restrições que, durante 15 anos, limitaram o tráfego do transporte aéreo 

regional a apenas cinco empresas (LIMA, 2003). 

 

 
Em 2020, data de publicação deste trabalho, após anos de desregulamentação do 

setor e diversos cenários, tanto favoráveis quanto desfavoráveis, a predominância das 

grandes companhias aéreas ainda é muito grande e o mercado regional continua muito 

restrito. Em 2019 o Governo Federal aprovou o uso de 100% de capital estrangeiro em 

companhias aéreas adicionando um novo fator competitivo dentro do setor. A ANAC, 

inclusive, recebeu dois pedidos de operações de companhias estrangeiras para trechos 

regionais. 
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1.2. PRINCIPAIS EMPRESAS AÉREAS REGIONAIS 

 

1.2.1. REGIÃO SUDESTE 

 

1.2.1.1. AIR MINAS LINHAS AÉREAS 

 

 
Air Minas foi criada em 2006, visando ligar Belo Horizonte ao interior e a São 

Paulo, para atender passageiros que possuíam viagens de negócios, executivos e 

empresários. A sua principal ligação era: Belo Horizonte – Divinópolis – Varginha – 

Guarulhos. Entretanto, em 2010, as operações foram suspensas devido ao seu alto custo 

operacional, falta de incentivo governamental e concorrência agressiva (ANDRADE, 

2010). 

 

 

Figura 2: Logo da Air Minas Linhas Aéreas (ANDRADE, 2010). 

 
1.2.1.2. PASSAREDO LINHAS AÉREAS 

 

Em 3 de julho de 1995 foi criada a Passaredo Linhas Aéreas, ligando municípios 

como Ribeirão Preto, Goiânia, Brasília, São Paulo, Curitiba, São José dos Campos, Belo 

Horizonte e Vitória da Conquista. Em 2002, em meio ao péssimo cenário econômico 

brasileiro e grande desvalorização do real, a empresa foi obrigada a encerrar suas 

operações. (ZANETTE, 2003). 
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Em 2004 a companhia retornou para o mercado com uma nova estruturação bem 

mais enxuta. Em 2013 outra crise financeira quase decretou seu fechamento, mas depois 

de um plano de recuperação judicial que começou em 2014 e só foi terminar em 2017, a 

Passaredo Linhas Aéreas continuou operacional. Em 2019 a empresa foi totalmente 

reformulada, novas identidades visuais foram apresentadas e a companhia se tornou a 

VoePass Linhas Aéreas, além de adquirir a MAP Linhas Aéreas aumentando sua malha 

de atendimento (ZANETTE, 2003). 

 

 

 

Figura 3: Cidades atendidas pela Passaredo Linhas Aéreas & nova identidade visual apresentada em 2019 

(VOEPASS, 2019). 

 

1.2.1.3. TEAM LINHAS AÉREAS 

 

 
A Team Transportes Aéreos era uma empresa sediada no Rio de Janeiro. Seu foco 

era viagens curtas e regionais, sobretudo na região de Macaé (RJ) e Vitória (ES) para 

atender a demanda petrolífera da região. Também atendia outros destinos, como Paraty, 

Angra dos Reis e São José dos Campos (FILHO, 2006). 
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Figura 4: Logo da Team Linhas Aéreas (FILHO, 2006) 

 
Suas aeronaves eram LET L-410E UVP e PR-FSE, ambas de porte pequeno. Em 

2006 um avião da empresa sofreu um acidente ao se chocar contra um morro e todos a 

bordo faleceram. Após esse episódio a empresa nunca mais conseguiu se reerguer e com 

a desaceleração da economia petrolífera na região de campos a empresa foi forçada a 

encerrar suas atividades em 2012 (FILHO, 2006). 

 

 

 
Figura 5: Cidades atendidas pela Team Linhas Aéreas (FILHO, 2006). 

 
1.2.1.4. TOTAL LINHAS AÉREAS 

 

A Total Linhas Aéreas foi fundada em 1988, como Total Aereo-Táxi. Somente 

em 1996 ela recebeu a permissão para se tornar uma empresa de linhas aéreas regulares. 

Nos anos 2000 foi considerada uma das maiores empresas regionais do Brasil, voando 

com aeronaves como ATR-42 e 72, além de Boeing 727 para transporte de cargas. No 
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final de 2017, devido à crise econômica e à falta de demanda vendeu a parte da empresa 

de transporte de passageiros para a Trip, mas continuou com serviços de taxi aéreo e de 

carga (TOTAL, 2020). 

 

 

Figura 6: Logo da Total Linhas Aéreas (TOTAL, 2020). 

 

 

 

 

 
 

Figura 7: Cidades atendidas pela Total Linhas Aéreas (TOTAL, 2020). 

 

 
 

1.2.1.5. PANTANAL LINHAS AÉREAS 

 

 

 
No início dos anos 1990, embalada pela abertura de mercado do setor aéreo, a 

Pantanal iniciou o processo de certificação para empresa de caráter regular. Esta operação 
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visava fazer a ligação com os voos da TAM em Presidente Prudente e em Cuiabá. Isso 

beneficiava a TAM, que retirava seus aviões destas rotas sem que sua alimentação fosse 

comprometida, e a Pantanal, que conseguia operar como uma empresa regular enquanto 

esperava a certificação para tal fim. Essa estratégia beneficiou a ambos, pois as ligações 

já estabelecidas foram prontamente assumidas pela Pantanal e a TAM não teve sua malha 

comprometida. Em 1993 o primeiro voo regular da Pantanal iniciou ligando o aeroporto 

de Congonhas para Assis, Campo Grande e Corumbá, Mucuri, Caravelas e Porto Seguro 

(CAIRES, 2020). 

 

Figura 8: Logo da Pantanal Linhas Aéreas (CAIRES, 2020). 

 
No final da década de 90, tentando se reinventar, a empresa passou por uma grande 

mudança em suas rotas, abandonando os trajetos tradicionais e focando na região sul e 

sudeste. Com essa estratégia a Pantanal conseguiu se manter operacional. Em 2008 a 

ANAC, ao realizar uma auditoria na empresa, constatou diversas irregularidades que 

levaram a cassação de sua autorização de operação de linha aérea, mas durante anos 

continuou operacional arrastando essas pendências no meio judicial. Entretanto, em 2013, 

a TAM realizou a compra da companhia como uma estratégia de assegurar os slots do 

aeroporto de Congonhas (CAIRES, 2020). 

 

Figura 9: Cidades atendidas pela Pantanal Linhas Aéreas (CAIRES, 2020) 
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1.2.2. REGIÃO SUL 

 

1.2.2.1. NHT/BRAVA LINHAS AÉREAS 

 

A NHT surgiu em 2006, criado por o grupo de investidores gaúchos JMT, com a 

proposta de suprir a demanda de voos regionais da região sul do Brasil. Esse grupo já 

possuía experiência em outros negócios de transporte rodoviário e caminhões e, 

empolgados pelo cenário econômico do Brasil se aventuraram nesse novo setor. A 

empresa chamou a atenção do mercado em 2010, quando conseguiu um espaço no 

aeroporto de Congonhas, em uma rodada de redistribuições de slots promovida pela 

ANAC. A companhia passou a oferecer do aeroporto de Congonhas um voo para Curitiba 

em um avião de 19 lugares (BARROS, 2013). 

 
 

 

 
Figura 10: Logo antigo e atual da Brava Linhas Aéreas (BARROS, 2013) 

 
Em maio de 2012 o grupo JMT vendeu a companhia ao empresário catarinense 

Jorge Barouki, que a rebatizou como Brava Linhas Aéreas. Em dezembro de 2014 a 

empresa encerrou suas atividades. Inúmeros motivos foram as causas, mas dois se 

destacam: a crise generalizada da economia brasileira afetou diretamente o setor aéreo, 

tanto as grandes empresas como as regionais, diminuindo diretamente as suas receitas; e 

o processo de renovação da frota da Bravo, que atrasou devido a um imbróglio com a 

ANAC sobre a licença, que também criou custos extras e falta de frota para a empresa 

(GAZZONI, 2014). 
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Figura 11: Cidades atendidas pela Bravo Linhas Aéreas (BARROS, 2013) 

 
1.2.2.2. RIO SUL 

 

No final dos anos 70, os aviões de turboélices começaram a ser desativados, sendo 

substituído por jatos. Isso era natural pela evolução da tecnologia aeronáutica, trazendo 

mais conforto, rapidez e um menor custo operacional. Com essa onda voos de menores 

escalas se tornaram não rentáveis, criando uma crise na malha regional brasileira. O 

governo, para frear esse movimento, criou um plano, chamado de Sistema Integrado de 

Transporte Aéreo Regional (SITAR), estabelecendo regiões de operações e seus 

respectivos operadores. Junto a esse plano houve uma suplementação tarifária para que a 

sua operação se tornasse rentável e atraísse investidores. Além desse pacote de incentivos, 

o governo fomentou a criação de joint ventures entre as empresas aéreas. (ZWERDLING, 

2019) 
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Nesse cenário nasceu a Rio Sul, fusão da Varig com a Top Táxi Aéreo S.A, tendo 

a região Sul como sua aérea de atuação e realizando conexão a algumas cidades do 

Sudeste. O primeiro voo ocorreu no dia 9 de setembro de 1976, ligando Porto Alegre (RS) 

a Rio Grande (RS) e Pelotas (RS). Com a expansão do setor aéreo novas infraestruturas 

foram surgindo, principalmente novos aeroportos, para suportar a demanda crescente. Em 

1985 Guarulhos foi inaugurado oferecendo uma nova malha de concessões de serviços e 

linhas. Em consequência, surgiu o VDC (Voos Diretos ao Centro), que logo se tornou um 

grande sucesso principalmente para cliente que voavam a negócios (ZWERDLING, 

2019). 

 

 

Em 1992 a Conferência Nacional de Aviação Civil (CONAC) decidiu pela 

extinção da distribuição do transporte aéreo regional por áreas geográficas e liberou a 

operação de companhias regionais em todo o território a partir de 1° de março daquele 

mesmo ano (Aviso n° 001/GM5/004). Com a liberação dos céus, a concorrência se tornou 

implacável. Imediatamente, a TAM surgiu com um plano de expansão agressivo. A Rio 

Sul, para não ficar atrás, começou um processo de introdução dos seus primeiros jatos, 

optando pelo Boeing 737-500. A primeira aeronave do modelo foi entregue no dia 23 de 

outubro de 1992. O PT-SLN tinha capacidade para acomodar 132 passageiros, mas foi 

configurado com apenas 108 assentos, proporcionando um dos melhores pitches1 do 

mercado no segmento de classe única (ZWERDLING, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Espaço entre poltronas 
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Figura 12: Integração dos voos regionais com a Varig (ZWERDLING, 2019). 

 

Apesar do alto custo pela nova frota, a Rio Sul, na década de 90, sempre teve 

lucro. Ela conseguiu atingir 3% da margem de suas operações, algo realmente relevante 

dentro da mercado, inclusive, pois, na época, por falta de tecnologias, ela sofria grandes 

prejuízos no inverno devido ao fechamento de aeroportos por falta de visibilidade em 

decorrência de nevoeiro, principalmente na região Sul. Devido a esse problema 

operacional surgiu o projeto utilizando a tecnologia GPS (Global Positioning System) e 

em parceria com a Diretoria de Eletrônica e Proteção ao Voo (DEPV), desenvolveu um 

grande trabalho para a criação da legislação e a construção dos primeiros procedimentos 

de aproximação baseados na nova tecnologia do GPS, com a finalidade de fechar esse gap 

operacional de seus voos e trazer mais segurança em todas as etapas (ZWERDLING, 

2019). 
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Figura 13: Propaganda da nova frota "Jet Class" (ZWERDLING, 2019). 

 

Com a intenção de expandir suas operações pelo Brasil e de se proteger da 

concorrência, a Rio Sul comprou a Nordeste Linhas Aéreas e o Grupo Coelho. Ela criou 

uma campanha de marketing para o lançamento de suas novas aeronaves Embraer, 

chamada de ‘’Jet Class’’. Em 1997, os primeiros jatos começam a voar, entretanto o plano 

foi descontinuado. Isso ocorreu, pois a DAC autorizou a operação de jatos maiores em 

rotas exclusivas de aeronaves de até 50 assentos, assim esse modelo de negócio se tornou 

economicamente inviável. Em 1998 ocorreu a fusão operacional e visual da Rio Sul com 

a Varig. A marca permaneceu, mas foi acrescida uma ligação direta entre elas. Toda a sua 

administração e estrutura organizacional teve líderes e interesses da Varig, tentando 

aproveitar uma sinergia entre as operações (ZWERDLING, 2019). 
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No final da década de 90, devido ao acordo de céus abertos, assim como o 

mercado, a Rio Sul teve que se adequar à nova realidade e cada vez mais olhar para seus 

custos, a fim de se tornar o mais rentável possível. O surgimento de novas linhas aéreas 

com perfil de low-cost deram um forte golpe para a companhia. Em 2002, foi anunciada 

a fusão operacional com a Varig, o mesmo ocorrido com a Nordeste Linhas Aéreas. Em 

2006, a Varig encerrou suas atividades tornando-se um marco da história da aviação 

brasileira (ZWERDLING, 2019). 

 

Figura 14: Cidades atendidas pelo Rio Sul (ZWERDLING, 2019). 
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1.2.3. REGIÃO CENTRO OESTE 

 

1.2.3.1. SETE LINHAS AÉREAS 

 

A Sete Linhas Aéreas surgiu em 1976, tendo seu controle vendido em 1980. Nos 

anos 80 a demanda por serviços de transporte aéreo como um todo ainda era pequena, 

sobretudo as demandas regionais, porém estava em crescimento. Se apoiando em um 

futuro aquecimento da economia brasileira, a Sete Linhas Aéreas começou um processo 

de expansão tendo o foco na região Centro-Oeste e Norte (SETE, 2020). 

 

 

Figura 15: Logo da Sete Linhas Aéreas (SETE,2020). 

 
Em 1985 adquiriu sua primeira aeronave Turbo-Hélice (Mitsubishi), em linha com 

seu plano de expansão de  frota.  A  empresa  atuava  em Goiás,  no Distrito  Federal,  no 

Tocantins, no nordeste do Mato Grosso, no Pará, no Amapá e no Maranhão, sendo a 

principal companhia aérea regional das regiões central e centro-norte do Brasil. Em 

muitas das cidades servidas pela companhia, apenas a SETE operava voos regulares. Em 

1995, com o sucesso do negócio, a empresa construiu um hangar no Aeroporto Santa 

Genoveva em Goiânia- GO. A fim de aumentar seu leque de serviços, a SETE recebeu 

um certificado para realizar transporte aeromédico. (SETE, 2020). 

 

 
Em 2014 a companhia se firmou como regional de destaque no elo Centro-Oeste 

para o Norte do Brasil, realizando a aquisição do seu terceiro EMB120 para suportar sua 

expansão. Entretanto, nos meados dos anos 2010, a empresa teve uma reviravolta. O 

negócio tomou um forte golpe devido a crise econômica que se instaurou no Brasil. Em 

dezembro de 2015 a empresa anunciou o fim das operações regulares de suas linhas, 
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ficando somente com o seu setor de táxi aéreo (SETE, 2020). 
 

 
 

Figura 16: Cidades atendidas pela Sete (SETE, 2020). 

 
1.2.3.2. CRUISER LINHAS AÉREAS 

 

Em 2004, como uma extensão da Cruiser Táxi Aéreo sediada no Paraná, surge a 

Cruiser Linhas Aéreas em Cuiabá, Mato Grosso. Suprindo a falta de oferta de linhas 

regionais na região Centro-Oeste, ela rapidamente se tornou líder, promovendo ligações 

do interior para as grandes cidades. Em 2010 suas operações foram suspensas pela ANAC, 

por irregularidades na manutenção da sua frota (BARROS, 2011). 

 
 

 

 
Figura 17: Logo da Cruiser Linhas Aéreas (BARROS, 2011). 
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1.2.4. REGIÃO NORTE 

 

1.2.4.1. PUMA AIR LINHAS AÉREAS 

 

Sediada em Belém do Pará e criada em 2002, começou operando voos de táxi 

aéreo e charter. Posteriormente estabeleceu linhas regulares para regiões do interior do 

Pará, Amapá e Maranhão. No entanto, em 2008, devido a grandes problemas financeiros, 

encerrou suas operações regulares. Ela tentou realizar uma volta em 2010, mas não obteve 

sucesso (BARROS, 2011). 

 

 

 
Figura 18: Logo da Puma Air Linhas Aéreas (BARROS, 2011). 

 

 
 

1.2.4.2. RICO LINHAS AÉREAS 

 

Na década de 60 foi fundada a Táxi Aéreo Rondônia e Comércio (RICO), focando 

em operações de transporte de cargas para os locais de mineração de ouro da região 

utilizando aviões de pequeno porte. A RICO Linhas Aéreas só surgiu em 1996, servindo 

cidades do Acre, Amazonas, Pará e Rondônia, se tornando umas das maiores companhias 

regionais da época. Com a chegada de novos concorrentes a RICO sofreu grandes 

impactos, principalmente pela GOL, com sua postura agressiva. Em 2010, a RICO 

desativou suas linhas regulares (RICO, 2020). 
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Figura 19: Cidades atendidas pela RICO Linhas Aéreas (RICO, 2020). 

 

 
 

1.2.5. REGIÃO NORDESTE 

 

 
1.2.5.1. ABAETÉ LINHAS AÉREAS 

 

Em 1995 surgiu a Abaeté Linhas Aéreas, criada como subsidiária da Abaeté Taxi 

Aéreo sediada em Salvador, Bahia. Logo após a venda da Nordeste Linhas Aéreas para a 

VARIG, vários destinos atendidos por ela foram descontinuados. Aproveitando essa 

lacuna, a Abaeté começou a operar com linhas regulares para esses destinos. Entretanto, 

com o passar dos anos, com o crescimento da concorrência e sua modernização, tornou- 

se inviável a continuidade da empresa, retornando apenas com serviços de taxi aéreo. Em 

2020 a Abaeté pediu uma certificação para ANAC para operar novamente como uma 

companhia aérea. As recentes tendências de parcerias de trabalho entre as regionais e as 

grandes empresas aérea, bem como a recente sinalização feita pelo governo estadual de 

redução de ICMS, incentivaram esse desejo de volta (MEIER, 2020). 
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Figura 20: Logo da Abaeté Linhas Aéreas (ABAETÉ, 2020). 

 

 

1.2.5.2. NORDESTE LINHAS AÉREAS 

 

A partir da criação do projeto SITAR, definindo as regiões e as aéreas de atuação, 

surgiu a Nordeste Linhas Aéreas, fruto de uma parceria entre o Governo da Bahia, 

Transbrasil e VOTEC. No início dos anos 2000 a companhia foi incorporada pela Varig, 

que buscava oxigenar a saúde financeira do grupo, entretanto em 2006 a Varig pediu 

falência. Após imbróglio judicial a companhia se reestruturou com um Boeing 737-300 e 

retomou as operações como Flex Linhas Aéreas, mas, quase um ano após sua 

reestruturação, a companhia encerrou suas atividades em novembro de 2009 (BARROS, 

2009). 

 

 

 

 

 
Figura 21: Logo da Nordeste Linhas Aéreas (BARROS, 2009). 
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1.2.5.3. TAF LINHAS AÉREAS 

 

 
A Taxi Aéreo Fortaleza surgiu em 1957, mas as atividades de operação regular de 

voos só começaram em 1996 como TAF Linhas Aéreas, sediada em Fortaleza. No final 

da década de 90, a companhia começou a sofrer duros golpes pela concorrente Nordeste 

Linhas Aéreas, forçando a suspensão de diversas rotas do interior do Nordeste. Em 2001 

suspendeu suas atividades de transporte de passageiros e seguiu somente com transporte 

de cargas. Em 2004, com a chegada de Boeing 727-228, retomou voos regulares com 

passageiros, mas em 2008 suspendeu novamente essas atividades. Hoje opera somente 

como taxi aéreo (BARROS, 2011). 

 

 
 

 

 
Figura 22: Logo da TAF Linhas Aéreas (BARROS, 2011). 
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CAPÍTULO 2: DESENVOLVIMENTO DOS PRINCIPAIS INDICADORES 

ECONÔMICOS E OPERACIONAIS DO SETOR AÉREO BRASILEIRO 

 

 
2.1. INDICADORES OPERACIONAIS 

 

 
Com base nos dados do Anuário do Transporte de 2018 é possível observar uma 

retomada do crescimento de voos. As empresas aéreas realizaram 815.862 voos 

domésticos, apresentando um crescimento que não ocorria desde 2012, uma vez que 

houve o aumento de 1,3% em relação a 2017. Somando os voos domésticos e 

internacionais foram realizados 967 mil voos, o que representa uma alta de 2,8% em 

relação a 2017 (ANAC, 2018). 

 

 
Gráfico 1: Evolução da quantidade de voos – mercado doméstico, 2009 a 2018 (ANAC, 2018). 
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Gráfico 2: Variação na quantidade de voos com relação ao ano anterior – mercado doméstico, 2009 a 2018 

(ANAC, 2018). 

 

 

 

O setor começa a dar sinais de aquecimento e, inclusive, em 2018 a quantidade de 

passageiros foi o segundo maior valor da série histórica. Destaca-se também que a 

quantidade voos teve um aumento mesmo que mais tímido, acarretando melhores 

indicadores de produtividade, como o RPK (ANAC, 2018). 

 

 

 
 

Gráfico 3: Evolução da quantidade de passageiros e decolagens – 2009 a 2018 (ANAC, 2018) 
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Analisando o indicador de assentos-quilômetros oferecidos (ASK), repara-se uma 

retomada de crescimento chegando aos mesmos valores de 2015. Houve o crescimento 

de 4,8% em relação a 2017, reflexo do novo âmbito econômico brasileiro (ANAC, 2018). 

 

 
 

 
Gráfico 4: Evolução do ASK – mercado doméstico, 2009 a 2018 (ANAC, 2018). 

 

 

Gráfico 5: Variação do ASK em relação ao ano anterior – mercado doméstico, 2009 a 2018 (ANAC, 2018). 

 

 

 

Em relação ao número de passageiros pagos transportados, observa-se um 

aumento chegando perto de valores de 2014. Comparando com 2017 houve o aumento de 

3,3%, indicador que impacta diretamente as receitas das empresas aéreas comerciais 

(ANAC,2018). 
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Gráfico 6: Evolução do número de passageiros pagos transportados – mercado doméstico, 2009 a 2018 

(ANAC, 2018). 

 

 

 

 

 

 
 

 
Gráfico 7: Variação nos passageiros pagos transportados em relação ao ano anterior – mercado doméstico, 

2009 a 2018 (ANAC, 2018). 
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Sob a ótica do indicador RPK, percebe-se o crescimento e a variação de 4,4% em 

relação a 2017. Esse aumento é ligeiramente maior que o de passageiros pagos, revelando 

que a média das distâncias percorridas aumentou (ANAC, 2018). 

 

 

 
 

 
Gráfico 8: Evolução do RPK – mercado doméstico, 2009 a 2018 (ANAC, 2018). 

 

 

 

 

 

Gráfico 9: Variação do RPK em relação ao ano anterior – mercado doméstico, 2009 a 2018 (ANAC, 2018). 

 

 

 

Pode-se observar um grande aumento na quantidade de carga paga e em correios 

ao se comparar com 2017, indicador este que evidencia a movimentação de cargas de alto 

valor, reafirmando o cenário econômico favorável (ANAC, 2018). 



46 
 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 10: Evolução da quantidade de carga paga e correio transportados – mercado doméstico, 2009 a 

2018 (ANAC, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Gráfico 11: Variação anual da quantidade de carga paga e correio transportados – mercado doméstico, 2009 

a 2018 (ANAC, 2018). 
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Um indicador muito usado no setor é o RPK/ASK, conhecido também como taxa 

de ocupação ou Load Factor, e ele se manteve praticamente constante. Observa-se uma 

constância da produtividade e acurácia nas previsões de demanda por parte das 

companhias (ANAC, 2018). 

 

 

 

 
Gráfico 12: Evolução do aproveitamento em termos de RPK/ASK – mercado doméstico, 2009 a 2018 

(ANAC, 2018). 

 

 

Nota-se, também, que ao longo dos anos o perfil de transporte do consumidor 

brasileiro foi se alterando. Cada vez mais o setor aéreo ganha espaço e o rodoviário 

decresce, evidenciando que ainda existe mercado para ser conquistado pelas empresas 

aéreas (ANAC, 2018). 

 

 
Gráfico 13: Evolução da quantidade de passageiros interestaduais transportados pelos modais aéreo e 

rodoviário, 2009 a 2018 (ANAC, 2018). 
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Ao se comparar com o número de 2017, em 2018 há mais 12 aeroportos com mais 

de 52 decolagens no ano. Isso evidencia um aquecimento no setor e principalmente em 

trechos regionais. Esse aumento ocorreu principalmente pela atuação Two Táxi Aéreo 

LTDA em aeroportos do interior de Minas Gerais (ANAC, 2018). 

 

 

 

 
 

 

 
 

Tabela 2: Evolução – 2017 a 2018 – da quantidade de aeroportos com pelo menos 52 decolagens (ANAC, 

2018). 
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2.2. INDICADORES ECONÔMICOS 

 

 
Em 2018 a tarifa aérea se manteve constante por 3 anos consecutivos. Analisando 

a distribuição por faixas de preços, nota- se que na faixa de 100 e 200 reais se encontra 

20% das tarifas aéreas (ANAC, 2018). 

 

 
 

 

 

Gráfico 14: Evolução da Tarifa Aérea Média Doméstica Real, 2009 a 2018 (ANAC, 2018) 

 

 

 
Gráfico 15: Variação da Tarifa Aérea Média Doméstica Real com relação ao ano anterior, 2009 a 2018 

(ANAC, 2018). 
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Gráfico 16: Distribuição percentual de assentos comercializados por intervalo de Tarifa Aérea Doméstica 

Real, 2009 e 2018 (ANAC, 2018). 

 

 

 

Analisando o Yield da Tarifa que representa o valor médio pago por passageiro 

por quilometro voado, evidenciando a agressividade do setor em relação a preço. O valor 

continuou em queda e em 2018 apresentou um yield médio para a empresa aérea de R$ 

0,308 reais por tarifa. Também se pode notar que na distribuição por Yield mais de um 

quarto dele vem de tarifas que geram até R$ 0,200 reais (ANAC, 2018). 
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Gráfico 17: Evolução Do Yield Tarifa Aérea Médio Doméstico Real, 2009 a 2018 (ANAC, 2018). 

 

 

 

 
 

 

 

 
Gráfico 18: Variação do Yield Tarifa Aérea Médio Doméstica Real com relação ao ano anterior, 2009 a 

2018 (ANAC, 2018). 
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Gráfico 19: Distribuição percentual de assentos comercializados por intervalo de Yield Tarifa Aérea 

Doméstico Real, 2009 e 2018 (ANAC, 2018). 

 

 

Ao comparar a receita da indústria aérea em 2018 em relação a 2017 encontra se 

um aumento de 14,2% em relação ao ano passado. Esse crescimento é considerado alto, 

alimentando o setor com boas expectativas para os anos seguintes. Ainda pode-se 

perceber que quase a totalidade da receita se encontra nas vendas de passagens aéreas. 

Outro destaque é o aumento da participação de receitas de bagagens, que até 2016 as 

empresas aéreas necessitavam oferecer uma franquia mínima por lei (ANAC, 2018). 
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Gráfico 20: Receita de Serviços Aéreos Públicos (R$ 1.000,00) da indústria, 2009 a 2018 (ANAC, 2018). 

 

 

 

Gráfico 21: Variação da Receita de Serviços Aéreos Públicos da indústria com relação ao ano anterior, 

2010 a 2018 (ANAC, 2018). 

 

Gráfico 22: Composição das receitas de serviços aéreos públicos da indústria, 2018 (ANAC, 2018). 
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Ainda, observa-se que os custos totais da indústria cresceram em relação ao ano 

anterior, acompanhando naturalmente o aumento de receita. Estratificando as variações, 

percebe-se que em 2018, em relação a 2017, teve um aumento de 20,9% dos custos e 

despesas de voo, muito relacionado a alta do dólar que impacta diretamente o preço do 

combustivel para aviação (ANAC, 2018). 

 

 
 

 
Gráfico 23: Custos e Despesas de voo da indústria, 2009 a 2018 (ANAC, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 24: Variação dos custos e despesas de voo da indústria, 2010 a 2018 (ANAC, 2018). 
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Analisando os balanços das empresas aéreas nota-se que a indústria como um todo 

teve um prejuízo de R$ 1.967.889,00 de reais, o que pode ser considerado comum ao 

comparar os últimos anos. Observa-se também o aumento de caixa, equivalente em quase 

meio milhão de reais (ANAC, 2018). 

 

 

 

 

Gráfico 25: Resultado Líquido da indústria (R$ 1.000,00), 2010 a 2018 (ANAC, 2018). 

 

 
 

 

 

Gráfico 26: Caixa e equivalentes da Indústria no início e final do período, 2018 (ANAC, 2018). 
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2.3. PROJEÇÕES DE DEMANDA 

 

 
Conforme as projeções, a demanda de passageiros deve praticamente 

dobrar em 20 anos, em destaque para a demanda em trechos regionais que tem 

uma estimativa de crescimento de 104% (MTPA, 2017). 

 

 
 

Figura 23: Projeção da Demanda de Passageiros – 2017 a 2027 (MTPA, 2017). 

 
Os resultados indicam que a demanda crescerá em média 3,63 % ao ano, 

nos próximos vinte anos, estabelecendo premissas otimistas para o cenário do setor 

e da economia como um todo, principalmente se baseando em projeções do PIB 

do Brasil. Isso sem considerar, qualquer novo tipo de política pública designada a 

fomentar o setor aéreo brasileiro. Fazendo distintas projeções com cenários 

diferentes, pode-se observar que com a ampliação de aeroportos e com a melhoria 

da infraestrutura aviaria, as projeções de crescimento anual iriam para 4,9% ao ano 

(MTPA, 2018). 
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Gráfico 27: Projeção de Movimentação de Passageiros no Brasil– 2004 a 2038 (MTPA, 2018). 

 

 

 

Em conjunto com as projeções de demanda, consequentemente pode-se 

analisar um aumento nas viagens per capita. Em comparação a outros países mais 

desenvolvidos, em 2017 Brasil se encontrava com 0,55 viagens per capita, menos 

da metade se comparado a Portugal, que possui 1,27 viagens per capita. Baseando- 

se na projeção otimista, o Brasil, em 2037, teria 1,69 viagens per capita, chegando 

a indicadores similares a de outros países desenvolvidos. 

 
 

Figura 24: Projeção de Viagens per capita no Mundo – 2017 a 2037 (MTPA, 2017). 



58 
 

 
 

Analisando as estimativas de crescimento da movimentação de carga aérea 

no Brasil, nota-se o espaço potencial para o seu desenvolvimento. Entretanto, a 

sua operação apresenta alguns gargalos, principalmente pela má distribuição 

geográfica, evidenciando a alta concentração em apenas algumas rotas, em 

destaque para a rota Guarulhos e Manaus. Em 2016 foi registrado uma queda de 

4,9% de volume de cargas transportados em relação a 2015, o que está atrelado ao 

momento da economia, principalmente pelo crescimento do Produto Interno Bruto 

(PIB) (MTPA, 2018). 

 

 

 

 

 

Gráfico 28: Projeção de Movimentação de Cargas no Brasil– 2007 a 2037 (MTPA, 2018). 
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CAPÍTULO 3: CUSTO OPERACIONAIS 

3.1.ESTRUTURA E COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS 

A globalização possibilitou novas variáveis que influenciam no setor, tais como 

o desenvolvimento tecnológico, a interconexão entre os mercados e a concorrência em 

um âmbito global, pressionando as companhias a se reinventarem, modificando suas 

estruturas e negócios. Essa rapidez e pressão gerada pela concorrência global exige que 

as empresas formulem e implementem estratégias que garantam superioridade no 

mercado e vantagens competitivas para que possam tornar tangíveis seus objetivos como 

companhia. 

 

 
Com esse novo cenário fica evidente que os custos do serviço se tornam 

fundamental para uma gestão de excelência. A partir dos acordos de liberação e 

desregulamentação que surgiram a longo dos anos, o yield médio tornou-se 

extremamente competitivo, pressionando para valores cada vez menores, atraindo mais 

foco e energia das companhias em relação aos seus custos (DOGANIS, 2010). 

 

 
Ao estratificar os custos pode-se analisar que os combustiveis e lubrificantes são 

quase um terço do custos totais, evidenciando sua importância dentro do setor. Além 

disso, ao observar os custos dos último anos, nota-se que o combustível sempre se 

manteve como maior impacto dentro dos custos totais (ANAC, 2019). Tais informações 

ficam ainda mais claras com a apresentação dos gráficos a seguir: 
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Gráfico 29: Composição dos custos e das despesas de voo da indústria, 2018 (ANAC, 2019). 

 

 

 
 

 

 
 

Gráfico 30: Evolução da composição das despesas e dos custos de voo – por tipo, 2015 a 2018 (ANAC, 

2019). 
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A representação dos custos das empresas aéreas do setor segue os padrões 

tradicionais, sendo dividida em dois itens: operacionais e não operacionais. Esse padrão 

tem como finalidade separar tudo o que envolve diretamente a operação, do que não afeta 

a atividade fim da empresa. Dentro dos custos não operacionais, por boa prática do setor, 

5 itens são classificados (MOREIRA, 2011). 

 
Tabela 3: Itens da Separação dos Custos não Operacionais (MOREIRA, 2011). 

 

i) Perdas e ganhos oriundos da aposentadoria de propriedades ou equipamentos, tanto 

aeronáuticos quanto não aeronáuticos. Essas perdas ou ganhos ocorrem quando há 

uma diferença entre o valor contábil depreciado de um determinado item e o valor 

que é percebido quando esse item é aposentado ou vendido. 

ii) Juros pagos sobre empréstimos, assim como juros recebidos de bancos ou outros 

depósitos. Considera-se que os juros pagos ou recebidos têm pouca relação com o 

transporte aéreo em si. Contudo, em casos como a avaliação de uma aeronave, 

algumas companhias aéreas incluem os juros pagos em empréstimos relacionados à 

aeronave como um custo operacional. 

ii) Todas as perdas e ganhos de companhias filiadas, que podem elas mesmas estar 

relacionadas ao transporte aéreo. 

 
iv) Todos os demais itens que não foram incluídos nas três categorias anteriores, tais 

como perdas e ganhos oriundos de transações cambiais ou venda de ações ou títulos. 

v) Qualquer subsídio governamental direto ou indireto, impostos sobre o lucro ou 

outros impostos corporativos. 

 

 
Já os custos operacionais são separados em diretos e indiretos. Os custos indiretos 

são a soma de todos os gastos que se mantêm fixos mesmo com troca de aeronaves, ou 

seja, qualquer custo que não esteja ligado diretamente a operação do modal. Por sua vez, 
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os custos diretos representam todas as despesas que variam pelo tipo de aeronave, isto é, 

ao mudar o modelo do avião os seus custos mudam. Em suma, seriam os custos com a 

tripulação, combustível, manutenção, revisões e depreciação da aeronave (MOREIRA, 

2011). 

 

 
Em 2004 a portaria no 1334/SSA do órgão DAC (Departamento de Aviação Civil) 

estabeleceu regras de padronização para a apresentação de contas das empresas aéreas 

brasileiras de transporte aéreo regular, conforme se observa a seguir: (DAC, 2004) 

 

 

Tabela 4: Categorização tradicional dos custos operacionais das companhias aéreas (DAC, 2004). 
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3.2. DADOS HISTÓRICOS DAS EMPRESAS AÉREAS REGIONAIS 

 

 
Para determinar os principais fatores dos custos operacionais foi compilada a base 

de dados do ano 2000 até 20142, dos balanços contáveis divulgados pelas empresas junto 

a ANAC. Tal compilado pode ser encontrado em anexo no presente trabalho. 

 

 
Para finalidade de estratificações de resultados, a empresas foram divididas por 

regiões de origem e atuação, exceto empresa Pantanal, que inicialmente teve suas 

operações iniciais na região centro oeste, mas no final da década de 90 migrou para região 

sudeste. São elas: 

 

 

Tabela 5: Divisão das empresas por região (compilado pelo autor). 

 

 
EMPRESAS POR REGIÃO 

SUDESTE NORTE CENTRO-OESTE SUL NORDESTE 

AIR MINAS PUMA CRUISER BRAVA ABAETÉ 

PANTANAL RICO SETE RIO SUL NORDESTE 

PASSAREDO - - - TAF 

TOTAL - - - - 

TEAM - - - - 

 

 

 

A seguir pode-se observar a porcentagem média estratificado item por item dos 

custos indiretos e diretos e a média geral de todas as companhias aéreas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

2 Período cuja diversas empresas aéreas regionais estiveram operacionais 



64 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Gráfico 31: Composição média histórica dos custos diretos operacionais das empresas aéreas regionais 

(compilado pelo autor). 

 

 

 

Ao explorar os custos diretos, pode-se concluir que o combustível possui uma 

grande presença e peso dentro dos custos totais, representado uma média de 21,17%. 

Nota-se a sua grande relevância nos custos totais, o que afirma a sua importância 

operacional. Outro custo de destaque é o com tripulantes técnicos, salários e benefícios, 

evidenciando o alto custo pela mão de obra qualificada e de alta responsabilidade pelo 

patrimônio da empresa como pela integridade da tripulação e dos passageiros. 

 

 
Como costume no mercado, devido ao alto custo de investimento para compra de 

aeronaves, o fator de arrendamento de aeronaves possui uma presença relevante dentro 

dos custos, podendo representar de 23,54% a 0% dos custos de uma empresa, sendo uma 

porcentagem baixa ou igual a zero, nos casos em que a empresa realiza a compra de 

aeronaves. De forma geral, o arrendamento corresponde a 13,82% dos custos 
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operacionais. Uma das vantagens de usar o arrendamento é o baixo custo com depreciação 

dos equipamentos de voo, apresentando uma média de 2,30% em relação aos custos totais. 

 

 
Já o comissário de bordo possui peso muito baixo e isso se deve ao fato que no 

transporte aéreo regional brasileiro as aeronaves são de baixa capacidade. A resolução nº 

494, de 17 de outubro de 2018, da ANAC prevê que as aeronaves com 19 assentos ou 

menos, não incluindo os assentos de pilotos, não tem a obrigação de possuir um 

comissário de voo. 

 

 
As tarifas de navegação e aeroportuárias, por sua vez, apesar de suma importância 

operacional, apresentam valores baixos com impacto mínimo nos custos totais, assim 

como os valores dos seguros, evidenciando que o modo de transporte aéreo é visto como 

confiável. Por último pode-se observar que a manutenção possui um peso significativo, 

quase 10% dos custos. 

 

Ao analisar os custos indiretos, ressalta-se os relacionados a organização do 

tráfego dos passageiros, que representam quase 15% dos custos totais. Por outro lado, a 

organização de carga possui um peso extremamente pequeno no todo. Pode-se destacar, 

ainda, o baixo peso dos custos atrelados ao serviço de bordo. Isso se deve as aeronaves 

de baixa capacidade, que não necessitam de comissário de voo e, além disso, por serem 

trajetos muitas vezes mais curtos, diminui a necessidade de atendimentos durante o voo. 
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Gráfico 32: Composição média histórica dos custos indiretos operacionais das empresas aéreas regionais 

(compilado pelo autor). 

 

 

 

Na tabela a seguir pode-se analisar o compilado histórico das médias de 

composição de custos por empresa. Nos anexos do presente trabalho é possível observar 

a separação por empresas e de ano a ano dentro da série histórica. 

 

 
Observa-se que a média dos custos diretos variou de 54,22% até 81,07%, 

possuindo uma média de 68,40% com uma variância baixa, evidenciando que a maioria 

das empresas possui um peso aproximado de 70% de custos diretos em relação aos custos 

totais. Já a média dos custos indiretos variam entre 18,93% até 45,78% possuindo um 

média de 31,36%. 

 

 
Comparando as empresas Cruiser, Brava e Team, nota-se como semelhança que 

todas possuem zero custo em relação a comissário de bordo. Isso ocorre devido a sua frota 

ser de aeronaves com no máximo 19 assentos, por exemplo, EMB-110 e L-410 Turbolet. 
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Já empresas como Pantanal e Passaredos, não está presente essa característica, pois elas 

possuem frota com os modelos ART-42-300/320, ATR-72-200, A319/320, EMB- 

120/145/135, possuindo ofertas de assentos superiores a 20 e, por regra da ANAC, 

necessitam comissários de bordo. 

 

 
Nessa mesma linha, pode-se extrair que o custo de serviços de bordo em algumas 

empresas se torna mais presente que em outras. Por exemplo, a Nordeste que possuía uma 

frota com aeronaves de grande capacidade, como Boeing 737/300 (138 assentos) e a Rio 

Sul com suas aeronaves E145 (50 assentos) com alto luxo, conhecidas como Jet Class, 

apresentam um custo maior. Já ao se observar empresas com frotas de capacidades 

menores, nota-se que o peso do custo de serviço de bordo cai drasticamente, como 

exemplo, as empresas Abaeté e SETE que possuem Embraer E110 (15 assentos) e C208B 

(9 assentos) como aeronaves, respectivamente. 
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Tabela 6: Porcentagem média histórica dos custos das empresas aéreas regionais (compilado pelo autor). 

 
 

 
Fonte: Dados da Divulgação de Demonstrações Contábeis das Empresas (2000 a 2014). 
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Ao analisar a porcentagem média dos custos por região na seguinte tabela, 

observa-se que independentemente da região a porcentagem em média possui pouca 

variação, ficando entre 63,61% e 72,16%, demonstrando que a localização de um modo 

geral não influencia na composição dos custos das empresas aéreas. 

 
 

Tabela 7: Porcentagem média histórica dos custos das empresas aéreas regionais por região (compilado 

pelo autor). 

 

 

Fonte: Dados da Divulgação de Demonstrações Contábeis das Empresas (2000 a 2014). 
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Já a tabela a seguir apresenta o custo médio por passageiro em suas respectivas 

empresas dentro da série histórica. Pode-se observar que a maioria das empresas no início 

de suas operações possui um alto custo que posteriormente diminuem. Essa queda ocorre 

devido aos altos custos iniciais e pelo desconhecimento do mercado sobre a empresas. 

Após alguns anos de operação observa-se um decréscimo e depois uma estabilização dos 

custos por passageiro. 

 

 
Outro ponto comum é que em grande parte das empresas, nos anos próximos dos 

quais as mesmas interromperam as operações ou decretaram falência, há um pico dos 

custos por passageiro, evidenciando um desequilíbrio financeiro da empresa. 
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Tabela 8: Custo médio anual por passageiro para as empresas aéreas regionais (compilado pelo autor). 

 

 
Fonte: Dados da Divulgação de Demonstrações Contábeis das Empresas (2000 a 2014). 
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Na seguinte tabela verifica-se os custos médios por passageiro entre as regiões. A 

região centro-oeste representa o maior custo e a região sul o menor. Já a sul e a sudeste 

apresentam os melhores resultados, pois são as regiões que possuem as grandes cidades, 

evidenciando uma maior demanda e consequentemente uma melhor otimização 

operacional. 

 

 

Tabela 9: Custo médio por passageiro das empresas aéreas regionais por região (compilado pelo autor). 

 

Fonte: Dados da Divulgação de Demonstrações Contábeis das Empresas (2000 a 2014). 

 
 

Pode-se observar na tabela abaixo que em média as empresas aéreas necessitam 

ter, no mínimo, um ticket médio de R$ 678,88 para não ter prejuízo. Isso evidencia o alto 

custo que a modalidade possui comparada a outros modais. 

 

Tabela 10: Custo médio por passageiro de todas empresas aéreas (compilado pelo autor). 

 

Fonte: Dados da Divulgação de Demonstrações Contábeis das Empresas (2000 a 2014). 

 

 

A seguir pode-se observar a quantidade de litros em média por passageiro e a 

média histórica de litros por passageiro é de 53,61 litros. Segundo a ANP, o preço do litro 

de querosene comercializado em média no Brasil em 2019 custa R$ 2,32231, não 

incluindo ICSM (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), que varia por 

estado. Ou seja, o custo em média com combustível pelas empresas aéreas é de R$ 124,49 

chegando bem perto dos 21,17% do custo médio de combustível evidenciado 

anteriormente. 



 

72 
 
 

Tabela 11: Combustível de aviação/passageiro para as empresas aérea regionais (compilado pelo autor). 

 

Fonte: Dados da Divulgação de Demonstrações Operacionais das Empresas (2000 a 2014). 

Tabela 12: Média histórica de todas as empresas aéreas regionais (compilado pelo autor). 

 

 

Fonte: Dados da Divulgação de Demonstrações Operacionais das Empresas (2000 a 2014). 
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Outro indicador muito usado para quantificar a produtividade é o aproveitamento, 

também conhecido como load factor. Nas tabelas 13 e 14 pode-se observar o load factor 

de cada empresa aérea dentro dos anos estudados e a média histórica de todas as empresas 

aéreas. A média total é 53,50%. Isso evidencia que a maioria das companhias não 

consegue maximizar as receitas de suas rotas devido a baixa aderência de assentos e a 

baixa otimização das rotas. 

 
O breakeven load factor é o indicador que evidencia o loadfactor mínimo para se 

pagar os custos operacionais. Analisando em conjunto as tabelas 15 a 16, se extrai que, 

em média, as empresas aéreas necessitam um loadfactor de 63,78% demostrando que as 

operações no geral não conseguem cobrir os custos operacionais. 
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Tabela 13: Passageiros transportados/assentos ofertados, load factor (compilado pelo autor). 

 

Fonte: Dados da Divulgação de Demonstrações Operacionais das Empresas (2000 a 2014). 

 

Tabela 14: Média histórica de load factor de todas empresas aéreas regionais (compilado pelo autor). 

 

 
Fonte: Dados da Divulgação de Demonstrações Operacionais das Empresas (2000 a 2014). 
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Tabela 15: Breakeven Load factor mínimo para cobrir os custos (compilado pelo autor). 

 

 

 
Fonte: Dados da Divulgação de Demonstrações Operacionais das Empresas (2000 a 2014). 

 
Tabela 16: Média histórica do breakeven load factor de todas as empresas aéreas regionais (compilado pelo autor). 

 

 
Fonte: Dados da Divulgação de Demonstrações Operacionais das Empresas (2000 a 2014). 
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CONCLUSÃO 

 

 

O transporte aéreo durante a história moderna sempre se mostrou fundamental na 

evolução tecnológica e socioeconômica de um país, não seria diferente no Brasil. Esse 

modal permite encurtar distâncias, especialmente em países de tamanho continentais ou 

de difícil acesso, fomentar negócios e estimular os mais diversos setores de uma 

economia. 

 

 
Conforme exposto, o presente trabalho tem como objetivo evidenciar os custos 

operacionais de empresas aéreas regionais e estratificar possíveis causas e relações entre 

o cenário da época e os números apresentados pelos balanços operacionais entregues ao 

órgão regulador da época, que atualmente é a ANAC. Sendo assim, foi compilado uma 

série histórica de 2000 a 2014 dos números apresentados pelas empresas aéreas regionais. 

Entretanto, ressalta-se que para a utilização desse estudo com finalidade estratégica e 

operacional seriam necessárias análises complementares dos itens referenciados nos 

custos, tanto diretos como indiretos, principalmente dos itens com maior 

representatividade dentro dos custos totais. 

 

 
Como foi evidenciado, o setor de aviação regional sofreu um duro golpe nos 

últimos anos, deixando o mercado predominantemente regido pelas grandes companhias. 

A partir de 1991, com a flexibilização das concessões de linhas regionais pela DAC, o 

setor conseguiu se expandir. 

 

 
Atualmente no Brasil três empresas aéreas regionais estão em atividade com 

linhas aéreas regulares de transporte de passageiros: a Voepass, antiga Passaredo que 

recentemente adquiriu a MAP, operando trechos na região sudeste e norte; a Two-Flex, 

que foi adquirida pela Azul recentemente, possuindo trechos na região norte, centro-oeste 

e sudeste; e a Asta, operando em Mato Grosso. Isso demonstra a dificuldade que empresas 
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aéreas regionais tem em manter suas operações saudáveis. 

 

 

Ao analisar os dados divulgados pela ANAC em seu anuário de transporte aéreo 

brasileiro, verifica-se uma expectativa favorável para os próximos anos. Destaca-se a 

projeção de dobrar a demanda nas linhas regionais nos próximos 20 anos, evidenciando 

um cenário ideal para o crescimento do setor. Ressalta-se, contudo, que tal cenário 

atualmente se tornou uma incógnita devido os desdobramentos da pandemia do COVID- 

19. 

 

 
Já ao realizar a análise dos custos operacionais das empresas, pode-se concluir 

algumas premissas no âmbito macro do estudo: 

i. A região de atuação não possui uma relação direta e aparente em relação 

a composição dos custos operacionais, visto que em média as regiões 

apresentaram uma composição similar. 

ii. O custo por passageiro em geral possui uma relação direta e aparente com 

a saúde financeira da empresa aérea. Isso fica ainda mais evidente ao se 

observar os anos anteriores ao encerramento das atividades de uma 

empresa. 

iii. Os custos por passageiro nos primeiros anos de operação em geral são 

maiores que a média da empresa, devido ao alto investimento inicial e por 

serem novatos e desconhecidos pelo publico consumidor, mas após esse 

período inicial tendem a diminuir. 

 

 
Observando os itens individuais que compõem os custos diretos e indiretos da 

operação das empresas aéreas regionais, pode-se extrair tais conclusões: 

i. O custo com maior peso é o item combustível, insumo de alta importância 

operacional, chegando a quase um quarto dos custos totais. 
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ii. Os salários e os benefícios pagos a tripulação possuem grande peso devido 

aos altos salários pagos pela mão-de-obra qualificada. 

iii. O arrendamento das aeronaves possui relevância significativa e possibilita 

o uso das mesmas sem que se possuo o capital necessário para a compra 

de tais equipamentos. 

iv. Os custos com comissários de voo são extremamente baixos dentro do 

setor regional, devido a não obrigatoriedade de comissário de voo em 

aeronaves com 19 ou menos assentos para passageiros, cuja característica 

se evidencia em grande parte das aeronaves do setor regional. 

 
 

Ao construir e analisar indicadores de produtividade e operação, extrai-se algumas 

afirmações: 

i. A média de litros por passageiro se mostrou alinhada com os pesos 

médios da composição dos custos operacionais. 

ii. O loadfactor evidenciou a falta de sinergia e demanda na maioria das 

rotas e malhas oferecidas pelas empresas aéreas regionais. 

iii. Analisando o breakeven loadfactor, só reforça a situação crítica 

operacional das empresas em que em média não consegue chegar ao 

mínimo de ocupação dos voos para arcar com os custos operacionais. 

 

 
Com base em todo o exposto, pode-se concluir que devido as características do 

setor de aviação os custos são fundamentais e que os principais determinantes se 

encontraram nos custos diretos, que necessitam atenção redobrada para a saúde 

operacional e financeira da empresa aérea regional brasileira. 

 

 
Como o intuído de inspirar futuros trabalho, segue alguns possíveis temas de 

projetos que podem ser mais aprofundados e explorados, abordando empresas aéreas 

regionais brasileiras e seus custos operacionais: 
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i. Estudo sobre ferramentas econômicas, principalmente hedge, em relação 

ao combustível usado nas operações. 

ii. Estudo de modelos e parâmetros que relacionam a determinação das tarifas 

em relação aos custos operacionais. 

iii. Estudo de modelos e parâmetros que relacionam a determinação das tarifas 

em relação ao load fator do voo. 

iv. Estudo de modelos e parâmetros que relacionam a determinação das tarifas 

em relação a demanda e a sazonalidade. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1: Porcentagem dos custos das empresas aéreas regionais de 2000 

 
PORCENTAGEM DE CADA CUSTO - ANO: 2000 

 ABAETÉ NORDESTE PANTANAL PASSAREDO RICO RIO SUL TAF TOTAL 

CUSTOS DIRETOS         

Tripulantes Técnicos 12,74% 15,71% 12,01% 12,41% 17,77% 14,42% 12,22% 9,96% 

Comissários de Bordo 1,86% 0,57% 1,57% 25,11% 2,39% 1,17% 7,41% 2,52% 

Combustível 4,44% 11,05% 20,44% 6,12% 16,11% 7,24% 5,60% 8,99% 

Deprec. Equip. Vôo 0,51% 0,22% 3,72% 4,23% 4,16% 0,15% 0,49% 1,91% 

Manutenção e Revisão 3,26% 8,41% 7,40% 8,84% 7,10% 5,93% 19,41% 9,58% 

Seguro de Aviões 0,00% 3,87% 3,42% 1,81% 0,52% 3,18% 0,35% 2,13% 

Arrendamento de Aeronaves 58,75% 19,72% 16,40% 0,00% 15,83% 20,41% 0,00% 33,64% 

Tarifas de Auxílio à Navegação 1,39% 4,03% 4,09% 5,36% 1,73% 3,90% 4,05% 2,05% 

Tarifas Aeroportuárias 0,13% 1,12% 0,96% 0,88% 1,67% 1,07% 0,61% 1,42% 
         

TOTAL CUSTOS DIRETOS 83,08% 64,69% 70,01% 64,75% 67,29% 57,46% 50,15% 72,20% 
         

CUSTOS INDIRETOS         

Organização Terrestre 2,44% 2,74% 3,02% 9,26% 0,37% 2,81% 1,46% 5,65% 

Serviço de Bordo 0,65% 4,95% 4,01% 1,99% 2,11% 6,20% 1,79% 1,43% 

Outros Custos Indiretos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Organização Tráfego - Pax 3,28% 24,38% 14,83% 1,31% 5,94% 28,72% 2,10% 1,49% 

Organização Tráfego - Carga 0,11% 0,12% 1,30% 0,00% 0,22% 0,09% 2,07% 0,28% 

Outras Despesas 0,00% 0,21% 0,00% 6,47% 0,00% 0,50% 2,58% 4,86% 

Administração Geral 10,43% 2,92% 6,83% 16,23% 24,07% 4,23% 39,85% 14,08% 
         

TOTAL CUSTOS INDIRETOS 16,92% 35,31% 29,99% 35,25% 32,71% 42,54% 49,85% 27,80% 
         

TOTAL CUSTOS 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Fonte: Dados da Divulgação de Demonstrações Contábeis das Empresas (2000). 

Anexo 2: Porcentagem dos custos das empresas aéreas regionais de 2001 

PORCENTAGEM DE CADA CUSTO - ANO: 2001 
 ABAETÉ NORDESTE PANTANAL PASSAREDO RICO RIO SUL TOTAL 

CUSTOS DIRETOS        

Tripulantes Técnicos 17,96% 20,83% 16,20% 12,95% 22,26% 18,87% 20,61% 

Comissários de Bordo 1,73% 0,35% 1,70% 22,64% 1,82% 1,67% 1,26% 

Combustível 4,13% 12,35% 21,29% 8,61% 14,95% 9,52% 13,71% 

Deprec. Equip. Vôo 0,94% 0,25% 4,02% 4,34% 4,01% 0,54% 3,48% 

Manutenção e Revisão 3,22% 8,57% 7,44% 3,98% 6,96% 6,51% 7,34% 

Seguro de Aviões 0,00% 3,08% 3,48% 0,89% 0,51% 3,20% 0,98% 

Arrendamento de Aeronaves 55,50% 19,62% 16,01% 0,06% 18,18% 20,40% 23,83% 

Tarifas de Auxílio à Navegação 1,34% 3,72% 3,86% 2,58% 1,27% 3,39% 1,78% 

Tarifas Aeroportuárias 0,13% 1,10% 0,97% 0,43% 1,11% 0,91% 1,90% 
        

TOTAL CUSTOS DIRETOS 84,94% 69,87% 74,98% 56,49% 71,06% 65,01% 74,90% 
        

CUSTOS INDIRETOS        

Organização Terrestre 1,75% 2,55% 3,70% 6,17% 0,31% 2,41% 6,36% 

Serviço de Bordo 0,82% 3,58% 4,01% 1,15% 2,00% 5,56% 0,63% 

Outros Custos Indiretos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Organização Tráfego - Pax 3,24% 21,56% 11,89% 1,02% 6,84% 22,43% 0,26% 

Organização Tráfego - Carga 0,02% 0,00% 1,20% 0,00% 0,15% 0,00% 0,04% 

Outras Despesas 0,00% 0,20% 0,00% 4,87% 0,00% 0,61% 4,42% 

Administração Geral 9,23% 2,25% 4,21% 30,29% 19,64% 3,97% 13,39% 

        

TOTAL CUSTOS INDIRETOS 15,06% 30,13% 25,02% 43,51% 28,94% 34,99% 25,10% 
        

TOTAL CUSTOS 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Fonte: Dados da Divulgação de Demonstrações Contábeis das Empresas (2001). 
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Anexo 3: Porcentagem dos custos das empresas aéreas regionais de 2002. 
 

PORCENTAGEM DE CADA CUSTO - ANO: 2002 
 ABAETÉ NORDESTE PANTANAL PASSAREDO PUMA RIO SUL RICO TOTAL 

CUSTOS DIRETOS         

Tripulantes Técnicos 27,36% 20,61% 15,77% 11,22% 25,54% 20,15% 23,98% 20,56% 

Comissários de Bordo 5,61% 0,30% 1,57% 30,35% 0,00% 1,15% 1,63% 0,66% 

Combustível 11,47% 9,42% 23,23% 2,77% 2,70% 11,00% 18,69% 13,25% 

Deprec. Equip. Vôo 3,08% 0,65% 5,90% 6,33% 8,58% 0,61% 2,72% 6,00% 

Manutenção e Revisão 10,87% 8,85% 6,32% 5,75% 5,16% 6,21% 7,30% 6,97% 

Seguro de Aviões 0,00% 2,36% 3,02% 1,35% 0,00% 2,99% 0,54% 1,05% 

Arrendamento de Aeronaves 0,32% 23,15% 14,57% 0,35% 27,82% 19,24% 19,46% 24,39% 

Tarifas de Auxílio à Navegação 4,35% 3,16% 3,24% 2,53% 1,27% 3,15% 0,90% 1,81% 

Tarifas Aeroportuárias 0,46% 0,89% 0,85% 0,76% 1,35% 0,88% 0,90% 1,79% 

         

TOTAL CUSTOS DIRETOS 63,51% 69,38% 74,47% 61,42% 72,42% 65,39% 76,12% 76,48% 

         

CUSTOS INDIRETOS         

Organização Terrestre 5,12% 3,64% 3,45% 11,60% 1,06% 2,46% 0,26% 3,56% 

Serviço de Bordo 3,63% 3,19% 4,15% 1,08% 0,49% 4,24% 1,93% 1,00% 

Outros Custos Indiretos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Organização Tráfego - Pax 11,75% 21,51% 12,95% 1,24% 6,80% 23,78% 7,33% 1,46% 

Organização Tráfego - Carga 0,06% 0,00% 0,70% 0,00% 0,79% 0,00% 0,16% 0,00% 

Outras Despesas 0,00% 0,15% 0,00% 7,14% 0,22% 0,47% 0,00% 4,21% 

Administração Geral 15,93% 2,13% 4,28% 17,52% 18,21% 3,66% 14,19% 13,29% 

         

TOTAL CUSTOS INDIRETOS 36,49% 30,62% 25,53% 38,58% 27,58% 34,61% 23,88% 23,52% 

         

TOTAL CUSTOS 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Fonte: Dados da Divulgação de Demonstrações Contábeis das Empresas (2002). 

Anexo 4: Porcentagem dos custos das empresas aéreas regionais de 2003. 

PORCENTAGEM DE CADA CUSTO - ANO: 2003 
 ABAETÉ NORDESTE PANTANAL PUMA RIO SUL RICO TOTAL 

CUSTOS DIRETOS        

Tripulantes Técnicos 33,12% 18,50% 17,19% 28,69% 22,90% 26,81% 23,51% 

Comissários de Bordo 4,61% 3,76% 1,66% 0,00% 1,88% 1,82% 0,00% 

Combustível 9,26% 15,16% 24,44% 1,40% 12,33% 14,96% 12,83% 

Deprec. Equip. Vôo 2,77% 0,69% 3,84% 8,80% 0,64% 6,77% 4,50% 

Manutenção e Revisão 11,67% 7,52% 7,75% 6,93% 5,62% 7,50% 8,31% 

Seguro de Aviões 0,00% 0,94% 3,00% 0,91% 3,38% 0,60% 2,43% 

Arrendamento de Aeronaves 5,32% 19,36% 10,31% 24,08% 17,82% 14,93% 21,71% 

Tarifas de Auxílio à Navegação 3,40% 1,92% 2,82% 1,51% 2,54% 0,74% 1,73% 

Tarifas Aeroportuárias 0,34% 0,48% 0,79% 1,57% 0,68% 0,66% 1,62% 

        

TOTAL CUSTOS DIRETOS 70,49% 68,33% 71,80% 73,89% 67,78% 74,80% 76,63% 

        

CUSTOS INDIRETOS        

Organização Terrestre 1,78% 5,07% 2,26% 1,76% 4,28% 0,40% 3,51% 

Serviço de Bordo 0,77% 2,86% 2,98% 0,53% 3,88% 1,93% 0,98% 

Outros Custos Indiretos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Organização Tráfego - Pax 14,37% 14,73% 16,21% 6,93% 17,90% 9,13% 2,24% 

Organização Tráfego - Carga 0,06% 0,00% 0,19% 1,24% 0,00% 0,15% 0,00% 

Outras Despesas 0,00% 0,01% 0,00% 0,76% 0,03% 0,00% 5,34% 

Administração Geral 12,53% 8,99% 6,55% 14,88% 6,13% 13,59% 11,29% 

        

TOTAL CUSTOS INDIRETOS 29,51% 31,67% 28,20% 26,11% 32,22% 25,20% 23,37% 

        

TOTAL CUSTOS 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Fonte: Dados da Divulgação de Demonstrações Contábeis das Empresas (2003). 
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Anexo 5: Porcentagem dos custos das empresas aéreas regionais de 2004. 

 
PORCENTAGEM DE CADA CUSTO - ANO: 2004 

 ABAETÉ NORDESTE PANTANAL PASSAREDO PUMA RIO SUL RICO TOTAL 

CUSTOS DIRETOS         

Tripulantes Técnicos 30,27% 19,89% 19,56% 28,03% 28,27% 17,83% 40,56% 24,74% 

Comissários de Bordo 5,23% 3,31% 4,41% 6,98% 0,00% 3,22% 1,59% 0,00% 

Combustível 12,79% 16,82% 17,79% 11,01% 6,60% 17,70% 8,49% 13,13% 

Deprec. Equip. Vôo 4,15% 0,51% 2,49% 0,86% 5,28% 0,44% 7,78% 2,75% 

Manutenção e Revisão 14,11% 9,08% 8,36% 3,21% 7,90% 9,71% 7,11% 9,79% 

Seguro de Aviões 0,00% 4,09% 3,18% 1,37% 1,28% 4,10% 0,98% 2,73% 

Arrendamento de Aeronaves 3,51% 15,71% 11,12% 0,00% 14,25% 15,81% 7,88% 16,77% 

Tarifas de Auxílio à Navegação 4,30% 1,53% 2,46% 5,42% 1,01% 1,77% 1,52% 1,27% 

Tarifas Aeroportuárias 0,62% 0,45% 1,00% 1,13% 1,43% 0,49% 0,87% 1,36% 

         

TOTAL CUSTOS DIRETOS 74,99% 71,38% 70,36% 58,01% 66,02% 71,08% 76,79% 72,55% 

         

CUSTOS INDIRETOS         

Organização Terrestre 2,37% 5,55% 2,42% 5,59% 1,76% 5,37% 0,85% 3,69% 

Serviço de Bordo 0,37% 1,56% 3,04% 0,11% 0,64% 1,65% 3,14% 1,12% 

Outros Custos Indiretos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Organização Tráfego - Pax 10,31% 12,34% 16,90% 2,28% 10,28% 12,85% 5,81% 3,53% 

Organização Tráfego - Carga 0,00% 0,00% 0,15% 0,00% 0,95% 0,00% 0,17% 0,00% 

Outras Despesas 0,08% 0,20% 0,00% 5,93% 2,87% 0,47% 0,00% 4,32% 

Administração Geral 11,89% 8,97% 7,13% 28,09% 17,47% 8,59% 13,24% 14,79% 

         

TOTAL CUSTOS INDIRETOS 25,01% 28,62% 29,64% 41,99% 33,98% 28,92% 23,21% 27,45% 

         

TOTAL CUSTOS 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Fonte: Dados da Divulgação de Demonstrações Contábeis das Empresas (2004). 

Anexo 6: Porcentagem dos custos das empresas aéreas regionais de 2005. 

PORCENTAGEM DE CADA CUSTO - ANO: 2005 
 ABAETÉ CRUISER NORDESTE PANTANAL PASSAREDO PUMA RICO RIO SUL TEAM TOTAL 

CUSTOS DIRETOS           

Tripulantes Técnicos 12,48% 6,89% 6,67% 7,70% 4,40% 6,63% 5,17% 9,72% 8,86% 6,60% 

Comissários de Bordo 0,00% 0,00% 3,75% 3,08% 1,86% 1,94% 1,45% 3,54% 0,00% 1,73% 

Combustível 29,08% 32,53% 27,80% 22,05% 32,51% 32,73% 44,05% 27,67% 22,19% 29,08% 

Deprec. Equip. Vôo 4,29% 7,51% 0,21% 5,94% 7,15% 0,00% 1,52% 0,20% 3,10% 0,00% 

Manutenção e Revisão 8,82% 13,79% 7,71% 15,79% 12,75% 4,86% 9,55% 8,16% 15,39% 14,45% 

Seguro de Aviões 2,74% 3,72% 0,27% 1,99% 4,05% 4,61% 4,91% 0,28% 0,00% 1,56% 

Arrendamento de Aeronaves 11,40% 6,58% 18,97% 7,17% 0,10% 8,63% 2,05% 20,37% 0,00% 11,27% 

Tarifas de Auxílio à Navegação 0,47% 0,61% 0,51% 0,72% 1,09% 2,07% 1,28% 0,60% 0,55% 1,32% 

Tarifas Aeroportuárias 2,49% 2,05% 1,88% 2,46% 4,27% 1,97% 0,88% 1,91% 2,32% 1,30% 

           

TOTAL CUSTOS DIRETOS 71,77% 73,68% 67,77% 66,88% 68,17% 63,44% 70,85% 72,45% 52,41% 67,30% 

           

CUSTOS INDIRETOS           

Organização Terrestre 6,60% 1,58% 5,74% 2,84% 4,36% 2,68% 2,93% 5,43% 4,45% 7,43% 

Serviço de Bordo 0,36% 0,73% 2,61% 3,28% 0,89% 0,40% 3,31% 2,47% 0,76% 1,09% 

Outros Custos Indiretos 1,84% 0,00% 0,02% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00% 0,40% 0,00% 0,41% 

Organização Tráfego - Pax 7,64% 3,04% 15,79% 17,75% 6,49% 10,60% 7,89% 12,19% 11,78% 4,81% 

Organização Tráfego - Carga 0,22% 0,05% 0,02% 0,16% 0,00% 0,49% 0,21% 0,00% 0,29% 0,98% 

Outras Despesas 11,57% 20,93% 8,05% 9,09% 20,08% 22,37% 12,61% 7,06% 30,31% 16,99% 

Administração Geral 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,20% 0,00% 0,00% 1,00% 

           

TOTAL CUSTOS INDIRETOS 28,23% 26,32% 32,23% 33,12% 31,83% 36,56% 29,15% 27,55% 47,59% 32,70% 

           

TOTAL CUSTOS 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Fonte: Dados da Divulgação de Demonstrações Contábeis das Empresas (2005). 
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Anexo 7: Porcentagem dos custos das empresas aéreas regionais de 2006. 

Fonte: Dados da Divulgação de Demonstrações Contábeis das Empresas (2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8: Porcentagem dos custos das empresas aéreas regionais de 2007. 
 

PORCENTAGEM DE CADA CUSTO - ANO: 2007 
 ABAETÉ AIR MINAS BRAVA PANTANAL PASSAREDO PUMA RICO SETE TAF TEAM TOTAL 

CUSTOS DIRETOS            

Tripulantes Técnicos 17,49% 9,38% 15,43% 7,53% 5,54% 7,79% 5,71% 11,68% 6,74% 6,78% 8,10% 

Comissários de Bordo 0,00% 5,57% 0,00% 3,36% 1,67% 1,27% 1,60% 0,00% 1,15% 0,00% 2,25% 

Combustível 31,36% 24,65% 30,82% 21,31% 25,95% 22,54% 43,35% 25,77% 55,49% 28,00% 27,48% 

Deprec. Equip. Vôo 1,20% 0,00% 0,03% 7,51% 5,66% 0,00% 2,00% 0,94% 1,36% 0,00% 0,39% 

Manutenção e Revisão 9,17% 8,07% 8,18% 15,00% 17,68% 8,41% 10,43% 8,64% 8,26% 16,57% 15,04% 

Seguro de Aviões 3,03% 3,30% 5,57% 1,10% 1,54% 4,92% 4,38% 3,72% 1,48% 0,28% 1,05% 

Arrendamento de Aeronaves 2,00% 13,94% 9,20% 9,09% 1,95% 17,59% 5,25% 8,94% 1,43% 0,00% 7,65% 

Tarifas de Auxílio à Navegação 0,59% 2,88% 4,08% 0,65% 0,55% 0,37% 0,76% 2,26% 3,09% 1,12% 1,46% 

Tarifas Aeroportuárias 3,25% 0,88% 1,36% 2,65% 3,55% 2,45% 2,78% 0,13% 2,47% 2,87% 1,68% 
            

TOTAL CUSTOS DIRETOS 68,08% 68,66% 74,67% 68,20% 64,09% 65,32% 76,26% 62,08% 81,47% 55,62% 65,10% 

            

CUSTOS INDIRETOS            

Organização Terrestre 7,77% 2,27% 5,33% 3,94% 6,85% 3,45% 3,41% 0,50% 6,16% 2,40% 6,44% 

Serviço de Bordo 0,44% 2,57% 0,09% 3,65% 1,03% 0,94% 1,13% 0,14% 0,39% 0,40% 0,96% 

Outros Custos Indiretos 2,39% 5,95% 0,25% 0,00% 0,03% 0,02% 0,06% 0,13% 0,41% 0,00% 0,11% 

Organização Tráfego - Pax 9,36% 1,41% 2,92% 17,35% 8,41% 7,40% 8,09% 0,51% 4,39% 9,09% 6,50% 

Organização Tráfego - Carga 0,17% 0,00% 0,27% 0,15% 0,00% 0,58% 0,18% 1,87% 0,26% 0,16% 0,11% 

Outras Despesas 11,27% 11,18% 13,98% 6,70% 17,80% 22,28% 10,13% 34,55% 6,74% 32,32% 20,78% 

Administração Geral 0,53% 7,96% 2,48% 0,00% 1,79% 0,00% 0,75% 0,23% 0,19% 0,00% 0,00% 

            

TOTAL CUSTOS INDIRETOS 31,92% 31,34% 25,33% 31,80% 35,91% 34,68% 23,74% 37,92% 18,53% 44,38% 34,90% 
            

TOTAL CUSTOS 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Fonte: Dados da Divulgação de Demonstrações Contábeis das Empresas (2007). 

PORCENTAGEM DE CADA CUSTO - ANO: 2006 
 ABAETÉ AIR MINAS CRUISER NORDESTE PANTANAL PASSAREDO PUMA RICO RIO SUL TAF TEAM TOTAL 

CUSTOS DIRETOS             

Tripulantes Técnicos 10,95% 10,94% 9,49% 49,35% 7,57% 4,95% 6,45% 6,83% 36,70% 3,72% 7,99% 7,60% 

Comissários de Bordo 0,00% 3,09% 0,00% 1,63% 3,15% 1,82% 1,33% 1,77% 2,22% 0,52% 0,00% 1,87% 

Combustível 32,97% 13,71% 22,21% 14,85% 21,70% 31,20% 30,85% 40,81% 20,69% 55,92% 22,40% 28,76% 

Deprec. Equip. Vôo 2,96% 1,69% 7,39% 0,06% 6,89% 4,15% 0,00% 1,56% 0,06% 1,44% 0,00% 0,08% 

Manutenção e Revisão 9,12% 31,73% 13,09% 4,61% 15,58% 17,28% 14,84% 8,32% 7,45% 10,95% 17,04% 13,34% 

Seguro de Aviões 2,02% 2,93% 4,22% 0,12% 1,86% 2,50% 2,60% 3,43% 0,22% 1,79% 0,00% 1,49% 

Arrendamento de Aeronaves 11,09% 3,86% 6,34% 14,77% 9,25% 2,08% 11,14% 2,53% 11,82% 0,00% 0,00% 10,01% 

Tarifas de Auxílio à Navegação 0,52% 0,44% 0,21% 0,22% 0,74% 0,37% 2,93% 0,74% 0,49% 2,13% 1,17% 1,58% 

Tarifas Aeroportuárias 3,04% 0,51% 2,21% 1,21% 2,76% 4,69% 2,37% 2,43% 1,66% 2,70% 2,19% 1,52% 

             

TOTAL CUSTOS DIRETOS 72,65% 68,89% 65,16% 86,83% 69,50% 69,03% 72,50% 68,42% 81,30% 79,17% 50,80% 66,24% 

             

CUSTOS INDIRETOS             

Organização Terrestre 5,58% 4,20% 1,77% 3,86% 3,52% 6,22% 2,62% 4,61% 4,76% 6,26% 3,36% 6,00% 

Serviço de Bordo 0,36% 0,21% 0,34% 1,42% 3,22% 1,08% 0,46% 2,62% 1,08% 0,26% 0,41% 1,04% 

Outros Custos Indiretos 1,28% 20,79% 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,49% 0,00% 0,38% 0,00% 0,00% 0,03% 

Organização Tráfego - Pax 9,65% 0,55% 11,10% 4,59% 17,44% 7,03% 7,45% 8,68% 8,00% 1,98% 6,99% 6,64% 

Organização Tráfego - Carga 0,12% 0,00% 0,89% 0,00% 0,15% 0,00% 0,76% 0,20% 0,00% 0,20% 0,34% 0,06% 

Outras Despesas 9,65% 3,04% 20,74% 3,30% 6,17% 16,50% 14,31% 12,77% 4,47% 12,13% 38,10% 19,94% 

Administração Geral 0,71% 2,31% 0,00% 0,00% 0,00% 0,15% 1,42% 2,68% 0,00% 0,00% 0,00% 0,04% 

             

TOTAL CUSTOS INDIRETOS 27,35% 31,11% 34,84% 13,17% 30,50% 30,97% 27,50% 31,58% 18,70% 20,83% 49,20% 33,76% 

             

TOTAL CUSTOS 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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Anexo 9: Porcentagem dos custos das empresas aéreas regionais de 2008. 
 

PORCENTAGEM DE CADA CUSTO - ANO: 2008 
 ABAETÉ AIR MINAS BRAVA PANTANAL PASSAREDO PUMA RICO SETE TAF TEAM TOTAL 

CUSTOS DIRETOS            

Tripulantes Técnicos 26,35% 6,64% 12,25% 6,81% 6,41% 6,96% 8,60% 14,46% 6,32% 7,57% 7,44% 

Comissários de Bordo 0,00% 4,24% #VALOR! 3,32% 1,72% 0,99% 2,04% 0,00% 0,33% 0,00% 0,83% 

Combustível 29,71% 18,98% 33,21% 25,98% 28,59% 17,04% 34,23% 26,31% 65,31% 26,57% 35,88% 

Deprec. Equip. Vôo 0,00% 0,00% #VALOR! 7,58% 5,10% 0,00% 3,12% 1,97% 1,39% 0,00% 1,35% 

Manutenção e Revisão 5,88% 17,52% 6,29% 14,24% 16,37% 10,23% 6,88% 5,88% 6,15% 17,47% 11,11% 

Seguro de Aviões 3,28% 7,66% 3,49% 2,29% 0,87% 5,54% 4,31% 3,12% 1,07% 0,93% 0,85% 

Arrendamento de Aeronaves 0,00% 13,47% 12,45% 3,37% 5,73% 20,36% 2,04% 4,77% 1,33% 0,00% 5,21% 

Tarifas de Auxílio à Navegação 0,78% 3,05% 3,53% 0,95% 0,49% 1,08% 0,42% 2,47% 2,42% 1,21% 1,25% 

Tarifas Aeroportuárias 2,07% 1,07% 1,27% 2,19% 3,21% 1,00% 1,85% 0,19% 1,25% 2,51% 1,50% 

            

TOTAL CUSTOS DIRETOS 68,08% 72,63% 72,49% 66,72% 68,51% 63,21% 63,48% 59,16% 85,56% 56,25% 65,41% 

            

CUSTOS INDIRETOS            

Organização Terrestre 9,40% 4,19% 6,16% 6,06% 5,71% 3,02% 4,07% 0,39% 6,48% 1,90% 5,57% 

Serviço de Bordo 0,41% 2,06% 0,06% 2,69% 0,95% 0,25% 0,88% 0,42% 0,13% 0,47% 0,50% 

Outros Custos Indiretos 2,49% 8,69% 0,26% 0,00% 0,01% 0,00% 7,67% 0,00% 0,33% 0,00% 0,53% 

Organização Tráfego - Pax 9,48% 1,86% 6,26% 16,02% 8,78% 4,51% 9,78% 0,14% 2,10% 12,25% 0,35% 

Organização Tráfego - Carga 0,16% 0,00% 0,00% 0,11% 0,00% 0,59% 0,16% 0,40% 0,08% 0,28% 0,24% 

Outras Despesas 5,84% 7,40% 11,91% 8,40% 15,34% 28,43% 13,10% 39,49% 5,29% 28,86% 27,40% 

Administração Geral 4,14% 3,17% 2,86% 0,00% 0,71% 0,00% 0,86% 0,00% 0,02% 0,00% 0,00% 

            

TOTAL CUSTOS INDIRETOS 31,92% 27,37% 27,51% 33,28% 31,49% 36,79% 36,52% 40,84% 14,44% 43,75% 34,59% 

            

TOTAL CUSTOS 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Fonte: Dados da Divulgação de Demonstrações Contábeis das Empresas (2008). 

Anexo 10: Porcentagem dos custos das empresas aéreas regionais de 2009. 

 
Fonte: Dados da Divulgação de Demonstrações Contábeis das Empresas (2009). 
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Anexo 11: Porcentagem dos custos das empresas aéreas regionais de 2010. 

 

 
Fonte: Dados da Divulgação de Demonstrações Contábeis das Empresas (2010). 
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Anexo 12: Porcentagem dos custos das empresas aéreas regionais de 2011. 
 

Fonte: Dados da Divulgação de Demonstrações Contábeis das Empresas (2011). 

Anexo 13: Porcentagem dos custos das empresas aéreas regionais de 2012. 

 

 
Fonte: Dados da Divulgação de Demonstrações Contábeis das Empresas (2012). 
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Anexo 14: Porcentagem dos custos das empresas aéreas regionais de 2013. 

 

 
Fonte: Dados da Divulgação de Demonstrações Contábeis das Empresas (2013). 

 
 

Anexo 15: Porcentagem dos custos das empresas aéreas regionais de 2014. 

 
 

Fonte: Dados da Divulgação de Demonstrações Contábeis das Empresas (2014). 


