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RESUMO EXECUTIVO
Ainda sofrendo o impacto da pandemia da covid-19 no Brasil, os indicadores retraem,
porém em menor magnitude e mais cidades são atendidas além da malha aérea essencial
prevista para o mês de maio de 2020.

em maio de 2020, foram transportados 1,2 milhão de

INDICADORES DE
ATIVIDADE ECONÔMICA

passageiros processados¹ , queda de 92,9% em relação

a quantidade de combustíveis consumidos em maio

a maio de 2019. Já no período acumulado de janeiro

de 2020 recuou 87,1% em relação a maio de 2019,

a maio de 2020, a movimentação de passageiros

ao passo que a quantidade de horas voadas caiu

processados foi 41,5% menor do que a movimentação

85,1%. No acumulado dos primeiros cinco meses

apurada no mesmo período em 2019. No total,

de 2020 em comparação ao mesmo período em

foram movimentados 52,2 milhões de viajantes.

2019, ambos os indicadores apresentaram queda de

MOVIMENTAÇÃO DE PASSAGEIROS

41,1% na quantidade de combustíveis consumidos e

MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS

38,1% na de horas voadas. Salienta-se que os dados
divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados

foram movimentadas 59,6 mil toneladas de carga

e Desempregados (CAGED) em referência aos

paga em maio de 2020, 42,0% a menos do que em

meses de janeiro a maio de 2020 contemplam o

maio de 2019. No período, o transporte de cargas

agrupamento das Seções da Classiﬁcação Nacional

doméstico evidenciou recuo de 61,5%, enquanto o

de Atividades Econômicas (CNAE 2.0), que agrega

de natureza internacional registrou queda de 32,6%.

em uma só categoria os dados de transporte,

Assim, o segmento internacional representou 78,3%

de armazenagem e correio, tornando, assim,

do total de carga paga movimentada no mês e o

inviável avaliar o setor de aviação civil (BRASIL, 2020).

doméstico 21,7%.

COMPANHIAS AÉREAS
a Companhia Azul liderou o mercado doméstico em
maio de 2020, com transporte de 255,7 mil passageiros
pagos (PAX)² – 47,4% do total movimentado no
mês de análise. Porém, em relação a maio de 2019,
a companhia contabilizou queda de 87,7% no indicador.
A Gol, por sua vez, movimentou 159,4 mil PAX em maio
de 2020, retração de 93,8% em comparação a maio de
2019. Já a Latam registrou queda de 95,0% no indicador
no mesmo período comparativo, com transporte total
de 121,0 mil viajantes.

PROJEÇÃO DE DEMANDA
são esperados o transporte de 150,6 milhões de
passageiros processados no ano de 2020, 31,1%
a menos do que o observado no ano de 2019.
A projeção foi elaborada ao ﬁnal do mês de maio de
2020 e leva em consideração operações de embarque
e de desembarque, em voos regulares e não
regulares, de natureza doméstica e internacional.
Destaca-se que a projeção anual é realizada com
atualizações mensais e condiz com a previsão da
Secretaria Nacional de Aviação Civil do Ministério
da Infraestrutura (SAC/MInfra) (BRASIL, 2019a),
não reﬂetindo assim os efeitos futuros da pandemia
da covid-19.

1 Passageiros processados: refere-se à soma de passageiros embarcados, desembarcados e em conexão (ANAC, [201-]).
2 Passageiros pagantes: refere-se aos passageiros presentes em assentos que, ao serem comercializados, geram receita para a companhia aérea. Estão incluídos assentos de
promoções, com descontos, planos de ﬁdelidade e de agência de viagem (ANAC, 2020b).
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FATOS RELEVANTES
segundo nota divulgada pela VoePass (antiga Passaredo e controladora da MAP Linhas
Aéreas), a companhia retomou a comercialização de passagens aéreas para voos a partir de
3 de julho de 2020 (VOEPASS, c2020). Segundo o comunicado, as passagens seriam para voos
conectando Ribeirão Preto a São Paulo e ao Rio de Janeiro (VOEPASSA, c2020). Além destes,
também

estariam

disponíveis

os

trechos

operados

pela

MAP

na

região

Norte,

interligando Manaus a: Parintins, Itaituba, Belém, Altamira, São Gabriel da Cachoeira, Eirunepé,
Carauari, Coari e Lábrea. Também foi informado que os voos serão operados atendendo às
recomendações da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (ANVISA) e das autoridades mundiais de saúde (VOEPASS, c2020). A companhia havia
anunciado, no dia 23 de março de 2020, suspensão de suas operações por um período de três
meses devido à pandemia da covid-19 (ANAC, 2020d).

SÉRIE HISTÓRICA DE MOVIMENTAÇÃO DE PASSAGEIROS
a movimentação de passageiros pagantes, em maio de 2020, caiu 92,4% em relação a maio de 2019,
resultando no transporte de 540,0 mil viajantes. Já em relação a abril de mesmo ano, pôde-se ver
alta de 35,1% no indicador, evidenciando melhora do setor que ainda sofre impactos da pandemia
da covid-19. O aproveitamento das aeronaves declinou 10,9 p.p. em maio de 2020 em comparação
a maio de 2019, totalizando ocupação média de 70,7%. Ainda, o resultado é 5,3 p.p. maior do que o
apurado em abril de 2020. Para o período acumulado dos primeiros cinco meses de 2020, foi avaliada
retração de 40,7% na movimentação de passageiros pagantes em relação a igual período em 2019.
No total, foram transportados 22,8 milhões de viajantes. No Gráﬁco 1 é evidenciada a movimentação
mensal de passageiros pagantes em voos domésticos e suas respectivas taxas de aproveitamento das
aeronaves ao longo dos últimos 13 meses.
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Gráﬁco 1 – Movimentação de passageiros pagantes vs. taxa de aproveitamento em voos domésticos (maio de 2019 a maio de 2020)
Fonte: ANAC (2020a). Dados obtidos em: Junho/2020. Elaboração: LabTrans/UFSC (2020)
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MOVIMENTAÇÃO
DE PASSAGEIROS

Milhões de passageiros

A movimentação de passageiros processados no período acumulado de janeiro a maio de 2020 foi
41,5% menor do que a movimentação apurada no mesmo período em 2019. No total, foram movimentados
52,2 milhões de viajantes. Já no acumulado dos últimos 12 meses (junho de 2019 a maio de 2020) em relação a
igual período no ano anterior (junho de 2018 a maio de 2019), o indicador apresentou comportamento análogo,
com retração de 16,4%, resultando no transporte de 181,7 milhões de viajantes. O Gráﬁco 2 evidencia a
movimentação mensal de passageiros processados nos aeroportos brasileiros nos últimos 12 meses em
comparação ao mesmo período do ano anterior. Já o Gráﬁco 3 demonstra a movimentação acumulada de
passageiros processados nos aeroportos brasileiros.
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Gráﬁco 2 – Movimentação mensal de passageiros processados nos aeroportos brasileiros (jun. de 2018 a maio de 2020)
Fonte: Sistema Hórus (BRASIL, 2019b). Dados obtidos em: Junho/2020. Elaboração: LabTrans/UFSC (2020)
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Gráﬁco 3 – Movimentação acumulada de passageiros processados nos aeroportos brasileiros (jun. de 2018 a maio de 2020)
Fonte: Sistema Hórus (Brasil, 2019b). Dados obtidos em: Junho/2020. Elaboração: LabTrans/UFSC (2020)
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O ano de 2020 apresentou o desempenho mais fraco para o mês de maio de toda a série histórica
disponibilizada pela ANAC. No total, foram movimentados 1,2 milhão de passageiros processados no mês.
Em relação a maio de 2019, foram movimentados 15,3 milhões de viajantes a menos, correspondendo à queda de
92,9%. O Gráﬁco 4 evidencia essas informações ao apresentar a evolução anual da movimentação de passageiros
e suas respectivas variações, no período de 2004 até 2020.
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Gráﬁco 4 – Evolução e variação anual de movimentação de passageiros processados nos aeroportos brasileiros em maio (2004-2020)
Fonte: Sistema Hórus (BRASIL, 2019b). Dados obtidos em: Junho/2020. Elaboração: LabTrans/UFSC (2020)

No mercado doméstico, entre maio de 2019 e maio de 2020, a oferta, medida em assentos por
quilômetros ofertados (ASK, do inglês – Available Seat Kilometers), encolheu 89,6%, enquanto a demanda,
medida em passageiros por quilômetros pagos (RPK, do inglês – Revenue Passenger Kilometers),
declinou 91,0%. Com isso, o aproveitamento das aeronaves caiu 10,9 p.p., e os aviões decolaram
com uma ocupação média de 70,7%.
Ainda no mercado doméstico, considerando o acumulado dos primeiros cinco meses de 2020
em relação a igual período em 2019, foi apurada baixa de 37,1% em oferta, ao passo que demanda foi
diminuída em 38,8%. Dessa maneira, os aviões tiveram ocupação média de 80,1%, correspondendo a uma
queda de 2,2 p.p.
Já no mercado internacional, em maio de 2020 em comparação a maio de 2019, foi avaliada
diminuição de 91,8% em ASK e recuo de 96,7% em RPK. Como resultado, as aeronaves tiveram um
aproveitamento de 34,0% no período, representando queda de 51,4 p.p.
No período acumulado de janeiro a maio de 2020 em comparação ao mesmo período em 2019,
também no mercado internacional, foi observada queda de 42,3% em ASK e 46,7% em RPK. Por conseguinte,
os aviões decolaram com ocupação média de 76,5%, queda de 6,3 p.p.
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No Gráﬁco 5 são apresentados os níveis de ASK e RPK no mercado doméstico nos meses de maio
nos últimos três anos, e no Gráﬁco 6 é ilustrada a taxa de aproveitamento das aeronaves dos últimos três
meses disponíveis no mesmo intervalo de tempo.
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Fonte: ANAC (2020a). Dados obtidos em: Junho/2020.
Elaboração: LabTrans/UFSC (2020)

Fonte: ANAC (2020a). Dados obtidos em: Junho/2020.
Elaboração: LabTrans/UFSC (2020)

As dez principais rotas áreas, em movimentação de passageiros pagantes, transportaram, juntas,
117,6 mil viajantes em maio de 2020, correspondendo a uma queda de 75,5% em relação a maio de 2019.
Logo, nesse período, as rotas Porto Alegre (RS) – Guarulhos (SP), Guarulhos (SP) – Porto Alegre (RS),
Guarulhos (SP) – Fortaleza (CE), Guarulhos (SP) – Salvador (BA), Brasília (DF) – Guarulhos (SP), Galeão (RJ) –
Guarulhos (SP), Guarulhos (SP) – Brasília (DF), Santos Dumont (RJ) – Viracopos (SP), Recife (PE) – Viracopos (SP) e
Viracopos (SP) – Recife (PE) apresentaram quedas no indicador de 86,6%, 85,6%, 81,3%, 77,3%, 74,9%, 72,5%, 70,4%,
54,2%, 51,2% e 48,9%, respectivamente. No Gráﬁco 7 é ilustrada, de maneira comparativa, a movimentação de
passageiros pagantes nas principais rotas domésticas em maio de 2019 e em maio de 2020.
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Gráﬁco 7 – Movimentação de passageiros pagantes nas principais rotas nacionais em maio: 2019 vs. 2020
Fonte: ANAC (2020a). Dados obtidos em: Junho/2020. Elaboração: LabTrans/UFSC (2020)
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Os dez maiores aeroportos em movimentação de passageiros processados registraram, juntos,
transporte de 887,1 mil viajantes em maio de 2020. Esse resultado corresponde a uma queda de 90,7%
em relação ao valor apurado em maio de 2019. Assim, nesse período, os aeroportos de Brasília (DF),
Confins (MG), Santos Dumont (RJ), Afonso Pena (PR), Porto Alegre (RS), Salvador (BA), Recife (PE),
Guarulhos (SP), Belém (PA) e Viracopos (SP) apresentaram quedas no indicador de 95,5%, 94,6%, 94,3%, 94,0%,
93,2%, 92,1%, 90,9%, 90,2%, 89,3% e 75,2%, respectivamente. No Gráﬁco 8 é ilustrada a movimentação de
passageiros processados nesses aeroportos no mês de maio de 2020 em relação ao mesmo período em 2019.
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Gráﬁco 8 – Dez maiores movimentações nos aeroportos brasileiros e sua variação em maio: 2019 vs. 2020
Fonte: Sistema Hórus (BRASIL, 2019b). Dados obtidos em: Junho/2020. Elaboração: LabTrans/UFSC (2020)

Quando comparada a movimentação de passageiros processados nos aeroportos em maio de 2020
com abril de mesmo ano, os aeroportos que apresentaram as maiores altas no indicador foram: Navegantes (SC),
Chapecó (SC), Coari (AM), Breves (PA), Foz do Iguaçu (PR), Juína (MT), Altamira (PA), Santarém (PA),
São Félix do Araguaia (MT) e Lábrea (AM), com variações de 2.128,2%, 1.814,0%, 930,0%, 857,1%, 656,6%, 318,4%,
318,0%, 313,8%, 266,75 e 205,3%, respectivamente. Vale destacar, também, os aeroportos de Aripuanã (MT),
de Almeirim (PA), de São José do Rio Preto (SP), de Sinop (MT), de Porto de Moz (PA), de Patos (PB), de Londrina
(PR), de Campo Grande (MS), de Belém (Brigadeiro Protásio de Oliveira) (PA), de Bauru (SP) e de Araçatuba (SP),
que apresentaram movimentação em maio de 2020 e não haviam evidenciado em abril de mesmo ano.
Ainda, dentre os aeroportos supracitados, apenas os de São José do Rio Preto (SP), de Sinop (MT),
de Londrina (PR), de Navegantes (SC), de Chapecó (SC), de Foz do Iguaçu (PR) e de Santarém (PA) estavam
dentro da malha essencial prevista para o mês.
Por outro lado, ainda comparando a movimentação de passageiros processados em maio de 2020 com
abril de mesmo ano, os aeroportos de Tefé (AM), de Fernando de Noronha (PE), de Palmas (TO), de Rio Branco
(AC), de Maceió (AL), de Congonhas (SP), de São Luís (MA), de São Gonçalo do Amarante (RN) e de Manaus (AM)
apresentaram quedas no indicador de 84,9%, 77,2%, 24,4%, 20,8%, 20,4%, 19,0%, 7,5%, 6,3% e 0,2%, respectivamente.
Também vale citar os aeroportos de Ilhéus (BA), de Tabatinga (AM), de Parintins (AM), de Maués (AM), de Jundiaí
(SP) e de Porto Seguro (BA), que haviam evidenciado movimentação em abril de 2020, mas não apresentaram em
maio de mesmo ano. Destaca-se que dentre esses aeroportos citados, apenas os de Fernando de Noronha (PE),
de Palmas (TO), de Rio Branco (AC), de Congonhas (SP), de São Luís (MA) e de Manaus (AM) faziam parte da malha
aérea essencial estabelecida para o mês.
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Na Tabela 1 são evidenciadas as maiores variações percentuais positivas na movimentação de passageiros
processados nos aeroportos no mês de maio de 2020 em relação a abril de 2020 e na Tabela 2 são ilustradas as
maiores variações negativas do indicador no período.

Aeródromo

Movimentação

Variação

Abril

Maio

Navegantes (SC)

291

6.484

2.128,2%

Chapecó (SC)

86

1.646

1.814,0%

Coari (AM)

10

103

930,0%

Breves (PA)

14

134

857,1%

Foz do Iguaçu (PR)

523

3.957

656,6%

Juína (MT)

38

159

318,4%

Altamira (PA)

172

719

318,0%

Santarém (PA)

672

2.781

313,8%

São Félix do Araguaia (MT)

3

11

266,7%

Lábrea (AM)

19

58

205,3%

Tabela 1 – Maiores variações percentuais positivas da movimentação de passageiros processados
em voos regulares nos aeroportos brasileiros em maio de 2020 vs. abril de 2020
Fonte: Sistema Hórus (BRASIL, 2019b). Dados obtidos em: Junho/2020. Elaboração: LabTrans/UFSC (2020)

Aeródromo

Movimentação

Variação

Abril

Maio

Porto Seguro (BA)

449

0

-100,0%

Tefé (AM)

425

64

-84,9%

Fernando de Noronha (PE)

662

151

-77,2%

Palmas (TO)

3.216

2.430

-24,4%

Rio Branco (AC)

1.963

1.555

-20,8%

Maceió (AL)

8.677

6.905

-20,4%
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Movimentação

Aeródromo

Variação

Abril

Maio

Congonhas (SP)

4.044

3.276

-19,0%

São Luís (MA)

10.919

10.098

-7,5%

São Gonçalo do Amarante (RN)

10.201

9.560

-6,3%

Manaus (AM)

17.842

17.815

-0,2%

Tabela 2 – Maiores variações percentuais negativas da movimentação de passageiros processados
em voos regulares nos aeroportos brasileiros: maio de 2020 vs. abril de 2020
Fonte: Sistema Hórus (BRASIL, 2019b). Dados obtidos em: Junho/2020. Elaboração: LabTrans/UFSC (2020)

No mês de maio 2020 foram registrados 45 aeródromos a operar voos regulares, baixa de 58,3% em
comparação a maio de 2019, quando foram observados 108 aeródromos. Vale ressaltar que já era prevista
pela malha aérea essencial operações regulares em 45 aeródromos. Já no acumulado de janeiro a maio
de 2020, considerando movimentação mínima de 500 passageiros processados por mês, foram apurados
80 aeródromos a operar voos regulares. Em relação ao ano completo de 2019, esse resultado é 25,0% menor.
No Gráﬁco 9 é apresentada a média anual de aeródromos com voos regulares com movimentação mínima
de 500 passageiros processados.
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Gráﬁco 9 – Número médio de aeroportos recebendo voos regulares (evolução anual média)
Fonte: Sistema Hórus (BRASIL, 2019b). Dados obtidos em: Junho/2020. Elaboração: LabTrans/UFSC (2020)
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MOVIMENTAÇÃO
DE CARGAS
Foram movimentadas 59,6 mil toneladas de carga paga em maio de 2020, 42,0% a menos do que em
maio de 2019. Em relação a abril de mesmo ano, o indicador apresentou aumento de 13,3%. No mês de análise,
o transporte de cargas doméstico evidenciou recuo de 61,5%, enquanto o de natureza internacional registrou
queda de 32,6%. Assim, o segmento internacional representou 78,3% do total de carga paga movimentada no
mês e o doméstico 21,7%.
No acumulado de janeiro a maio de 2020, o indicador apresentou baixa de 22,1% em relação a
igual período em 2019. No total, foram movimentadas 390,2 mil toneladas de carga paga. Desse volume,
o transporte de natureza internacional foi responsável pela movimentação de 72,8%, enquanto o doméstico por 27,2%.
No Gráﬁco 10 e no Gráﬁco 11, é possível observar, para os meses de maio dos últimos três anos,
o comportamento da quantidade de toneladas paga por quilômetro (RTK, do inglês – Revenue Tonne Kilometers)
e da oferta por quilômetros (ATK, do inglês – Available Tonne Kilometers), além da taxa de aproveitamento das
aeronaves nos últimos três meses disponíveis.
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Gráﬁco 10 – Comparativo dos meses de maio (2018-2020)
de RTK e de ATK no mercado geral

Gráﬁco 11 – Comparativo da taxa de aproveitamento dos voos
domésticos e internacionais dos três últimos meses disponíveis

Fonte: ANAC (2016a). Dados obtidos em: Junho/2020.
Elaboração: LabTrans/UFSC (2020)

Fonte: ANAC (2020a). Dados obtidos em: Junho/2020.
Elaboração: LabTrans/UFSC (2020)
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No mercado doméstico, em maio de 2020 em comparação a maio de 2019, a oferta, medida em ATK,
encolheu 85,2%, ao passo que a demanda, medida em RTK, caiu 86,4%. Assim, esse desempenho resultou em
uma baixa de 5,7 p.p. na ocupação média das aeronaves e os aviões decolaram com 60,7% de ocupação média.
Já no período acumulado de janeiro a maio de 2020, em relação ao mesmo período em 2019, ainda no
mercado doméstico, foi apurada retração de 35,8% em ATK e 38,9% em RKT. Dessa maneira, o aproveitamento
das aeronaves retraiu 3,2 p.p., alcançando 63,6%.
Quando analisado o segmento de transportes internacional em maio de 2020 em comparação a maio
de 2019, observa-se queda de 71,5% em ATK e 75,9% em RTK. Com isso, as aeronaves decolaram com 51,4%
de ocupação média, queda de 9,4 p.p.
Para o período acumulado de 2020 (janeiro a maio) em relação ao mesmo período em 2019,
também no segmento internacional, foi avaliado comportamento análogo, com recuo de 34,4% em ATK e 37,6%
em RTK, ocasionando na retração de 3,0 p.p. na ocupação das aeronaves, chegando a 57,1%.
A movimentação de carga paga nos dez maiores aeroportos para esse tipo de transporte caiu 43,6%
em maio de 2020 em comparação a maio de 2019. Juntos, eles movimentaram 59,2 mil toneladas de carga
paga no mês de análise. Nesse mesmo período comparativo, desses dez, apenas o aeroporto de Viracopos
(SP) apresentou alta no indicador, de 6,5%. Já os aeroportos de Brasília (DF), do Galeão (RJ), de Porto Alegre
(RS), de Fortaleza (CE), de Afonso Pena (PR), de Recife (PE), de Belém (PA), de Guarulhos (SP) e de Manaus (AM)
apresentaram quedas de 89,0%, 80,2%, 73,1%, 64,2%, 59,2%, 58,6%, 55,9%, 53,7% e 27,0%, respectivamente.
Vale destacar que, segundo uma pesquisa realizada pela Alfândega da Receita Federal de Viracopos e pela
concessionária Aeroportos Brasil Viracopos (administradora do Aeroporto de Viracopos), o Terminal de Cargas
de Viracopos alcançou o maior número de declarações de importação de todos os aeroportos do Brasil nos
últimos 12 meses (março de 2019 a março de 2020), ﬁrmando-se como a principal entrada de produtos por
via aérea (VIRACOPOS, c2019). Ainda, o levantamento também demonstrou que, considerando todas as vias
de transporte de cargas (terrestre, marítima e aérea), em termos de importação de mercadorias, o Terminal
de Cargas de Viracopos só ﬁcou atrás do Porto de Santos. Salienta-se, também, que o aeroporto foi eleito
pela Air Cargo World o terceiro Melhor Aeroporto de Carga do Mundo (na categoria de até 400 mil toneladas/
ano) na Air Cargo Excellente Awards (VIRACOPOS, c2019). O Gráﬁco 12 evidencia a movimentação de carga,
em toneladas, nos dez principais aeroportos no mês de maio de 2019 e de 2020.
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Gráﬁco 12 – Movimentação de cargas (em t) nos principais aeroportos brasileiros no mês de maio: 2019 vs. 2020
Fonte: Sistema Hórus (BRASIL, 2019b). Dados obtidos em: Maio/2020. Elaboração: LabTrans/UFSC (2020)
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Por outro lado, as dez principais rotas na movimentação de carga paga registraram, juntas, transporte de
18,7 mil toneladas de carga paga em maio de 2020, representando alta de 15,1% em relação ao valor apurado em
maio de 2019. Nesse período, as rotas Miami (EUA) – Manaus (AM), Manaus (AM) – Guarulhos (SP), Miami (EUA) –
Guarulhos (SP) e Guarulhos (SP) – Manaus (AM) apresentaram quedas no indicador de 26,7%, 25,0%, 13,2% e 2,0%,
respectivamente. As rotas Viracopos (SP) – Luxemburgo (LUX), Viracopos (SP) – Miami (EUA), Frankfurt (Alemanha)
– Viracopos (SP), Viracopos (SP) – Bogotá (Colômbia), Miami (EUA) – Viracopos (SP) e Viracopos (SP) – Santiago do
Chile (CHI) registraram altas no indicador de 1.790,7%, 440,0%, 115,9%, 66,1%, 13,3% e 3,8%, respectivamente.
Além disso, vale destacar que no período de 29 de abril de 2020 a 26 de maio de mesmo ano, a Companhia
Luftansa informou que faria uma nova frequência semanal de voo cargueiro no Aeroporto de Viracopos (SP),
na rota Buenos Aires – Viracopos – Dakar – Frankfut (VIRACOPOS, 2020). Também é informado que faria uma
análise de demanda nesse período, a ﬁm de continuar ou não com essa nova frequência (VIRACOPOS, 2020).
No Gráﬁco 13 é evidenciada a movimentação de carga paga nas dez principais rotas no mês de maio de 2020
e sua variação em relação a maio de 2019.
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Gráﬁco 13 – Movimentação de cargas (em t) por rota no mês de maio: 2019 vs. 2020
Fonte: ANAC (2020a). Dados obtidos em: Junho/2020. Elaboração: LabTrans/UFSC (2020)
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COMPANHIAS
AÉREAS
A Companhia Azul liderou o mercado doméstico em maio de 2020, com transporte de
255,7 mil PAX – 47,4% do total movimentado no mês de análise. Porém, em relação a maio de 2019,
a companhia contabilizou queda de 87,7% no indicador. A Gol, por sua vez, movimentou 159,4 mil
PAX, em maio de 2020, retração de 93,8% em comparação a maio de 2019. Já a Latam registrou queda
de 95,0% no indicador no mesmo período comparativo, com transporte total de 121,0 mil viajantes.
No Gráfico 14 são apresentados os dados do market share das companhias no mercado
doméstico, enquanto o Gráfico 15 ilustra suas respectivas variações no mês de maio de 2020.
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Gráﬁco 14 – Participação das empresas aéreas no
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Gráﬁco 15 – Variação percentual da participação
de mercado (em RPK): maio 2019 vs. maio 2020

Fonte: ANAC (2020a). Dados obtidos em: Junho/2020.
Elaboração: LabTrans/UFSC (2020)

Fonte: ANAC (2020a). Dados obtidos em: Junho/2020.
Elaboração: LabTrans/UFSC (2020)
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Ainda no mercado doméstico na análise comparativa de maio de 2020 em relação a maio de 2019,
a Azul apresentou queda de 82,7% em ASK e 84,6% em RPK, enquanto a Gol contabilizou retração de
92,0% em ASK e 92,7% em RPK. A Latam, por sua vez, registrou baixa de 91,8% em ASK e 93,6% em RPK.
No acumulado do ano (janeiro a maio de 2020), as três companhias evidenciaram queda na movimentação
de PAX em relação a igual período em 2019, de 34,7% pela Azul, 38,7% pela Gol e 32,6% pela Latam.
No mercado internacional, a Companhia Gol se destacou com o menor número de passageiros
movimentados em maio de 2020, transportando 115 PAX, 99,9% a menos do que havia transportado em maio
de 2019. A companhia também apresentou baixa de 99,6% em ASK e 99,9% em RPK. Já a Azul movimentou
8,0 mil viajantes no mês de análise, baixa de 91,8% em comparação a maio de 2019. A companhia também
registrou queda de 88,1% em ASK e 90,9% em RPK. No mesmo período comparado, a Latam exibiu recuo de
96,6% em ASK e 97,6% em RPK, resultando no transporte de 8,8 mil PAX, queda de 97,9%.
No período acumulado de janeiro a maio de 2020 em comparação a igual período em 2019, também no mercado
internacional, foi avaliada queda de PAX de 33,2% pela Azul, 45,4% pela Gol e 49,3% pela Latam. Vale ressaltar que em
maio de 2020 foi apurada queda de 97,4% no transporte de PAX no mercado internacional, resultando na
movimentação de 50,0 mil viajantes.
A utilização média diária da frota exprime uma estimativa de quantas horas, em média, as aeronaves
de determinada empresa mantêm-se em voo, baseando-se nos registros de horas de voo da ANAC e de frota
das companhias do site Airﬂeets. Como forma de acompanhar a produtividade da frota é possível observar na
Tabela 3 a taxa de aproveitamento das principais companhias, bem como a utilização média diária das aeronaves.

Companhia

Utilização média

Aproveitamento
Março

Abril

Maio

diária da frota

Azul

73,5%

68,8%

72,7%

5,70 h/d

Gol

71,6%

79,5%

74,7%

6,73, h/d

Latam

69,2%

45,0%

61,8%

6,10 h/d

Tabela 3 – Aproveitamento das aeronaves (percentual de ocupação mensal) e utilização média diária
da frota acumulada no ano (horas/dia) por companhia: maio/2020
Fonte: ANAC (2020a) e Airﬂeets.net (c2020). Dados obtidos em: Junho/2020 e Maio/2020. Elaboração: LabTrans/UFSC (2020)
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INDICADORES DE
ATIVIDADE ECONÔMICA
PARA O SETOR AÉREO
A quantidade de combustíveis consumidos em maio de 2020 recuou 87,1% em relação a maio de 2019,
ao passo que a quantidade de horas voadas caiu 85,1%. No acumulado dos primeiros cinco meses de 2020 em
comparação ao mesmo período em 2019, ambos os indicadores apresentaram queda de 41,1% na quantidade de
combustíveis consumidos e 38,1% na quantidade de horas voadas³.
A taxa de câmbio apurada em maio de 2020 foi 41,0% maior do que a avaliada em mesmo período em 2019,
alcançando R$ 5,64. Por outro lado, o preço do galão de combustível se manteve em baixa, apresentando retração de
65,2% no mesmo período comparativo, chegando a US$ 0,69. No acumulado de janeiro a maio de 2020, em relação
ao mesmo período em 2019, os indicadores evidenciaram comportamento análogo ao observado no mês de análise.
Assim, a taxa de câmbio média avançou 26,7% no período, chegando a R$ 4,87, enquanto o preço médio do galão de
combustível encolheu 42,1%, alcançando US$ 1,11.
A média do preço de paridade de importação do querosene de aviação (QAV) nos portos e nos pontos de entrega
brasileiros apresentou queda de 35,8% em maio de 2020 em relação a maio de 2019, chegando a R$ 1,46. O preço se
mantém abaixo do observado nos últimos meses, apesar de ter evidenciado alta de 19,0% em relação a abril de 2020.
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As evoluções da taxa de câmbio e do preço do galão de combustível são evidenciadas no Gráfico 16.
No Gráfico 17 é apresentada a média mensal do preço de paridade de importação QAV nos portos e nos pontos de entrega.
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Gráﬁco 16 – Taxa de câmbio (R$ x US$) vs. preço do combustível de aviação (US$ por galão)
Fonte: BCB ([201-]) e EIA (2020). Dados obtidos em: Junho/2020 e Junho/2020. Elaboração: LabTrans/UFSC (2020)
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3 Veriﬁcou-se que a quantidade de horas voadas no ﬂuxo SBGR-LFPG pela empresa Air France no mês de março de 2020 apresentada na Base Estatística está expressivamente
acima da observada nos meses anteriores, indicando um possível erro na base de dados. Dessa forma, esse valor foi corrigido considerando uma média de 11,2 horas voadas por
decolagem, com base no observado nos meses de janeiro e de fevereiro de, aproximadamente, 11,24 e 11,20 horas voadas por decolagem, respectivamente.
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Gráfico 17 – Média mensal do preço de paridade de importação R$/litro do querosene de aviação
nos portos e nos postos de entrega (maio 2019 a maio 2020)
Fonte: ANP (2019). Dados obtidos em: Junho/2020. Elaboração: LabTrans/UFSC (2020)

A ﬁm de detectar a tendência de crescimento econômico no País, é utilizado o Índice de Atividade
Econômica do Brasil (IBC-Br), o qual é divulgado com defasagem de dois meses. Em maio de 2020 em relação
a maio de 2019, o índice apresentou recuo de 13,9%, enquanto no mesmo período o PAX registrou baixa
de 94,6%. Já na análise trimestral, que compreende os meses de fevereiro de 2020 a abril de mesmo ano,
o índice apresentou queda de 5,6%, enquanto o PAX encolheu 42,0%.
Vale destacar também que, quando comparado o índice de abril de 2020 com março de mesmo ano,
observa-se queda de 9,73% no indicador, caracterizando-se como a maior queda mensal da série histórica iniciada
em janeiro de 2003, segundo o Banco Central do Brasil (BCB). Até então, a maior retração tinha sido registrada em
março de 2020 em relação a fevereiro de mesmo ano, de 6,61%. Ademais, o IBC-Br alcançou o menor patamar em
quase 14 anos, de 118,3 pontos apurado em abril de 2020, ante 117,99 avaliado em outubro de 2006 (TAIAR, 2020).
No Gráﬁco 18 é exibida a movimentação de passageiros domésticos nos últimos 13 meses e o
IBC-Br nos últimos meses disponíveis.
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Gráﬁco 18 – Movimentação de passageiros em voos domésticos vs. IBC-Br (dessazonalizado)
Fonte: ANAC (2020a) e BCB ([201-]). Dados obtidos em: Junho/2020. Elaboração: LabTrans/UFSC (2020)
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Milhões de passageiros

É esperado o transporte de 150,6 milhões de passageiros processados no ano de 2020, 31,1% a menos
do que o observado no ano de 2019. A projeção foi atualizada no ﬁnal do mês de maio de 2020, e leva
em consideração operações de embarque e desembarque, em voos regulares e não regulares, de natureza
doméstica e internacional. Destaca-se que a projeção anual é realizada com atualizações mensais e condiz com
a previsão da SAC/MInfra (BRASIL, 2019a), não reﬂetindo assim os efeitos futuros da pandemia da covid-19.
No Gráﬁco 19 são apresentadas a movimentação e a projeção mensal de passageiros processados, ao passo
que no Gráﬁco 20 é ilustrada a movimentação anual e a projeção de passageiros processados.
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Gráﬁco 19 – Projeção mensal de passageiros processados
Fonte: Sistema Hórus (BRASIL, 2019b). Dados obtidos em: Junho/2020. Elaboração: LabTrans/UFSC (2020)
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FATOS RELEVANTES

*

No primeiro trimestre de 2020 foi avaliada tarifa aérea média doméstica real de R$ 366,76,
queda de 4,5% em comparação ao primeiro trimestre de 2019. Nesse período, foram comercializadas 11,2%
das passagens com tarifas aéreas abaixo de R$ 100,00, 54,6% abaixo de R$ 300,00 e 1% acima de R$ 1.500,00.
Salienta-se que de janeiro a março de 2020 em relação a igual período em 2019 foi apurada queda de 9%
no preço do QAV, e alta de 18,2% na taxa de câmbio média, sendo esses dois os custos mais signiﬁcativos
da indústria (ANAC, 2020c). Destaca-se, também, que a pandemia da covid-19 chegou ao Brasil no ﬁnal de
fevereiro, enquanto as primeiras quarentenas estabelecidas pelos governos estaduais e municipais se deram
em meados de março (ANAC, 2020c).
Segundo nota divulgada pela VoePass (antiga Passaredo e controladora da MAP Linhas Aéreas),
a companhia retomou a comercialização de passagens aéreas para voos a partir de 3 de julho de 2020.
Segundo o comunicado, as passagens são para voos conectando Ribeirão Preto a São Paulo e ao Rio
de Janeiro. Além desses, também estariam disponíveis os trechos operados pela MAP na Região Norte,
interligando Manaus a Parintins, Itaituba, Belém, Altamira, São Gabriel da Cachoeira, Eirunepé, Carauari, Coari e
Lábrea. Também é informado que os voos serão operados atendendo às recomendações da ANAC, da ANVISA
e das autoridades mundiais de saúde (VOEPASS, c2020). A companhia havia anunciado, no dia 23 de março de
2020, suspensão de suas operações por um período de três meses devido à pandemia da covid-19 (ANAC, 2020d).
No dia 16 de junho de 2020, as companhias Azul e Latam Brasil anunciaram um acordo de
compartilhamento de voos no mercado doméstico e também um acordo para seus programas de ﬁdelidade.
A princípio, a parceria contará com 50 rotas domésticas não sobrepostas com origem e destino a Brasília,
Belo Horizonte, Recife, Porto Alegre, Campinas, Curitiba e São Paulo. Já os programas de milhagem irão
beneﬁciar 12 milhões de membros do Tudo Azul e 37 milhões de associados do Latam Pass, que poderão
acumular pontos no programa que optarem (BRANDÃO, 2020). Segundo o vice-presidente da Azul,
Abhi Shah, a parceria poderá futuramente dar espaço para compartilhamento de voos internacionais.
Também é informado que os bilhetes devem começar a serem vendidos em agosto de 2020 (BOUÇAS, 2020c).
No dia 3 de julho de 2020, a Companhia Avianca Brasil (atual Oceanair) protocolou pedido de falência
para 1° Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo do Tribunal de Justiça do
Estado. A companhia havia pedido recuperação judicial em dezembro de 2018, com dívidas em torno de
R$ 2,7 bilhões, e teve seus voos suspensos pela ANAC em maio de 2019. Atualmente, a companhia não
possui nenhum avião na frota, já que foi obrigada a devolvê-los a partir de abril de 2019. Salienta-se que
a empresa Oceanair possuía um acordo com a colombiana Avianca Holdings para uso comercial da marca
no Brasil. Esse acordo venceu em agosto de 2019, fazendo com que a empresa adotasse seu antigo nome,
Oceanair (BOUÇAS, 2020d).

* Contrariamente ao processo de elaboração da análise da conjuntura, que depende de dados temporais, divulgados com defasagem, busca-se, na análise dos fatos relevantes,
discorrer sobre os dados mais atuais possíveis até o fechamento da edição.

19

CONJUNTURA DO SETOR AÉREO

Impactos da pandemia de Covid-19 no setor aéreo
No dia 26 de junho de 2020, a Companhia Azul informou que fez um acordo coletivo com o Sindicato
Nacional dos Aeronautas (SNA) para redução de jornada de trabalho e de salário de pilotos, de copilotos
e de comissários de bordo por 18 meses, com início em junho de 2020. Em compensação, a companhia
garantirá estabilidade dos empregos nesse período. A Azul foi a segunda a fazer esse modelo de acordo no País,
sendo a Gol a primeira, a qual havia ﬁrmado o entendimento em 4 de junho de 2020. Segundo a SNA,
a negociação com a Latam está pendente. Vale ressaltar que o custo com folha de pagamentos é o segundo
maior das companhias, ﬁcando atrás apenas dos combustíveis (BOUÇAS, 2020a).
O presidente da Gol, Paulo Kakinoff, divulgou durante uma apresentação on-line para investidores
da bolsa de Nova York, medidas que a Gol está tomando para superar os desaﬁos da pandemia da covid-19.
Além do acordo de redução de salários ou de suspensão de contratos de trabalhos, ﬁrmados no início de junho
de 2020, ele informou que renegociou contratos para ter ﬂexibilidade de reduzir a frota, a ﬁm de adequá-la a nova
demanda por voos, podendo reduzi-la em até 20% até 2022. Ainda em 2020, a Gol deve diminuir sua frota de 130 para
115 aeronaves. Ademais, a companhia adiou de março de 2020 para março de 2022 a amortização das debêntures,
adiou também pagamentos de combustíveis e de taxas, e renegociou contratos de leasing (BOUÇAS, 2020b).

A análise da conjuntura do setor aéreo brasileiro é um produto mensal de acompanhamento do mercado de aviação.
O documento é dividido em: movimentação de passageiros, movimentação de cargas, companhias aéreas, indicadores de atividade
econômica para o setor aéreo e fatos relevantes.
A elaboração e a análise são de autoria da equipe do Laboratório de Transportes e Logística da Universidade Federal de Santa
Catarina (LabTrans/UFSC) em parceria com a SAC/MInfra. As interpretações dos dados e das análises são de inteira responsabilidade do leitor.
Mais informações sobre as fontes e as análises dos dados encontram-se nas notas metodológicas deste documento.
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