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Relatório de Metodologia –
Indicadores do acompanhamento da
conjuntura do setor aéreo no Brasil
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INTRODUÇÃO
A Secretaria Nacional de Aviação Civil do Ministério da Infraestrutura está desenvolvendo, em
cooperação com o Laboratório de Transportes e Logística da Universidade Federal de Santa Catarina (LabTrans/
UFSC), estudos e pesquisas para apoio técnico no planejamento do setor de aviação civil brasileiro.
Em atendimento ao escopo definido para a Fase 8 do Plano de Trabalho do Projeto de Extensão,
intitulado “Apoio Técnico no Planejamento de Investimentos do Setor de Aviação Civil”, previsto no Termo
de Execução Descentralizada nº 01/2018, celebrado entre a UFSC e a Secretaria Nacional de Aviação Civil do
então Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (SAC/MTPA), atual Ministério da Infraestrutura, relativo
à elaboração de uma carta conjuntural acerca do desempenho do setor aéreo brasileiro, este relatório visa
apresentar as metodologias definidas nas atividades de coleta de dados necessários e das análises a serem
realizadas.
A Análise de Conjuntura do Setor Aéreo visa estudar e ampliar o conhecimento sobre o setor e os
fatores que o influenciam mediante a elaboração de relatórios técnicos mensais. Sua elaboração surgiu da
necessidade de um acompanhamento com foco conjuntural do setor aéreo, de forma que seja oferecido um
agrupamento com grande diversidade de dados que caracterizam o desempenho deste setor.
O relatório tem como público-alvo os interessados no setor de aviação civil, sendo estes passageiros,
profissionais, empresas, governos, instituições e qualquer outra associação ou organização com foco de
interesse no setor aéreo brasileiro.
Nesse contexto, o relatório é desenvolvido a partir de interpretações retiradas do tratamento dos
dados obtidos e de indicadores antecedentes. São realizados o acompanhamento dos principais aeroportos,
rotas, aproveitamento das aeronaves, demanda e oferta em relação a passageiros e carga, taxa de câmbio,
indicadores de empregabilidade, entre outros, e a averiguação das motivações das mudanças verificadas,
fornecendo também expectativas para o setor.
O produto Análise de Conjuntura do Setor Aéreo é dividido em seis capítulos, denominados
Resumo executivo, Movimentação de passageiros, Movimentação de cargas, Companhias aéreas, Indicadores
de atividade econômica para o setor aéreo e Fatos relevantes.
Assim, este documento apresenta no capítulo 1 as etapas de elaboração e a estrutura do produto
“Conjuntura do Setor Aéreo”, discorrendo sobre seu conteúdo e tipo de análise. Na sequência, no capitulo 2,
são apresentados os indicadores selecionados para o acompanhamento da conjuntura do setor, versando
sobre sua metodologia de cálculo e/ou forma de extração. No capítulo 3, são apresentadas as bases de dados
utilizadas associando aos respectivos indicadores. Por fim constam as considerações finais.
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1. ETAPAS DE ELABORAÇÃO
E ESTRUTURA DO PRODUTO
“CONJUNTURA DO SETOR AÉREO”
O presente capítulo visa esclarecer as etapas de elaboração da carta de conjuntura mensal
e apresentar sua estrutura, por seção.
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1.1 ETAPAS DE ELABORAÇÃO
O processo de elaboração cumpre um ciclo mensal com as seguintes etapas, caracterizadas na Figura 1.

Figura 1 – Etapas de elaboração do produto “Conjuntura do Setor Aéreo”
Elaboração: LabTrans/UFSC (2019)

O produto Análise de Conjuntura do Setor Aéreo é dividido em seis capítulos, denominados Resumo
executivo, Movimentação de passageiros, Movimentação de cargas, Companhias aéreas, Indicadores de
atividade econômica para o setor aéreo e Fatos relevantes.
A seguir são descritos cada um desses capítulos, discorrendo sobre seu conteúdo e tipo de análise.

1.2 ESTRUTURA DO PRODUTO
A seguir são explicitados os capítulos do relatório da conjuntura do setor aéreo.

1.2.1 Resumo Executivo
O Resumo Executivo apresenta uma síntese dos principais dados do relatório de conjuntura, com a análise
e os tópicos explicativos dos itens que possuem destaque para cada mês de referência. Nesta seção, há também
um gráfico que relaciona o número de passageiros pagantes com a taxa de aproveitamento dos últimos 13 meses
disponíveis. Os demais indicadores são os destaques de cada área, apresentados em suas respectivas seções, a seguir.

1.2.2 Movimentação de passageiros
Este tópico do produto apresenta o comportamento dos indicadores de movimentação de passageiros,
taxa de aproveitamento, principais rotas, movimentação de aeroportos brasileiros e número médio anual
de aeródromos.
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1.2.2.1 Movimentação de passageiros nos aeroportos brasileiros
No total, são apresentados três gráficos referentes à movimentação de passageiros. O primeiro apresenta
os dados da análise mensal. O segundo analisa um período de 12 meses, partindo do mês de referência do ano
anterior, comparando também com o mesmo período do ano precedente. Já o terceiro apresenta a evolução e a
variação anual da movimentação de passageiros para o mês de referência com base na série histórica iniciada no
ano de 2004 até o ano corrente, permitindo uma análise de todo o período. São apresentados, também, gráficos
comparativos para o mês em análise de RPK (do inglês – Revenue Passenger Kilometer) e ASK (do inglês – Available
Seat Kilometer) dos três últimos anos e de taxa de aproveitamento dos últimos três meses.

1.2.2.2 Movimentação de passageiros nas principais rotas nacionais e internacionais
Refere-se às dez rotas que apresentam o maior número de passageiros movimentados no mês em análise,
segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) obtidos a partir do Sistema Hórus. Para obter o resultado
esperado, é necessário filtrar os dados, que incluem apenas a utilização dos voos com natureza doméstica e os
passageiros pagos. Neste bloco, é feito um comparativo entre o mês do ano corrente e o mesmo período do ano
anterior, indicando se as rotas sofreram variação positiva ou negativa.
São, também, apresentadas as variações dos indicadores relativos às rotas internacionais, sem
necessariamente apresentar gráficos para esta natureza de passageiros.

1.2.2.3 Principais movimentações nos aeroportos brasileiros e sua variação percentual
Compreende os dez aeroportos brasileiros com registro de maior movimentação de passageiros domésticos
e internacionais do mês em estudo em comparação com o mesmo período do ano precedente, conforme dados
da ANAC, obtidos a partir do sistema Hórus.

1.2.2.3.1 Maiores variações percentuais positivas e negativas em movimentação de passageiros
Como forma de informação complementar, são apresentadas as dez maiores variações positivas e negativas
em movimentação de passageiros por aeroportos em voos regulares, de acordo com dados da ANAC obtidos a
partir do Sistema Hórus.

1.2.2.4 Média de aeródromos com voos regulares
O indicador é apresentado no relatório de forma comparativa anual. Para chegar à média de aeródromos,
é necessário obter a soma de aeródromos que apresentaram ao menos um voo regular e registraram pelo menos
quinhentos passageiros, em cada mês do ano, informação contida na base de dados da ANAC, e somar todos os
valores encontrados para efetuar a divisão por 12 (meses), obtendo a média anual. Exceção para o ano do mês
de referência, que é divido pela quantidade de meses ocorridos até a realização da conjuntura – por exemplo, se o
mês em estudo é fevereiro, a divisão será por dois (meses) e assim sucessivamente.

1.2.2.5 Concentração média de passageiros por aeroporto
Esse índice é obtido a partir da média anual de passageiros dividida pelo número médio de aeródromos
brasileiros com voos regulares, utilizando-se, para isso, os dados da ANAC retirados do Sistema Hórus.
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1.2.3 Movimentação de cargas
O tópico de acompanhamento da movimentação de cargas apresenta a movimentação nos principais
aeroportos brasileiros, a taxa de ocupação ou aproveitamento, calculada através da relação entre RTK (do inglês
– Revenue Tonne Kilometer) e ATK (do inglês – Available Tonne Kilometer), e as principais rotas. Adiante, elenca-se a
descrição de cada indicador acompanhado neste tópico.

1.2.3.1 Aproveitamento geral
O indicador de aproveitamento geral é obtido pela divisão de RTK por ATK, revelando o percentual de
vendas pela oferta. É conhecido também como aproveitamento total, pois leva em conta passageiros e carga. São
apresentados os comparativos dos indicadores RTK e ATK no último triênio para o mesmo período (mês anterior).
É apresentado um gráfico comparativo da taxa de aproveitamento dos voos domésticos e internacionais no último
triênio para os últimos três meses.

1.2.3.2 Movimentação de carga por aeroporto e sua variação percentual
Refere-se à contabilização do embarque e do desembarque de cargas por aeroporto, em toneladas,
considerando a movimentação internacional e doméstica no mês de estudo do ano corrente. Esse resultado é
comparado com o mesmo mês do ano anterior, conforme dados da ANAC obtidos por meio do Sistema Hórus.

1.2.3.3 Principais rotas de carga
São as dez maiores rotas em tonelagem de carga movimentada no mês de análise, segundo dados da ANAC
obtidos por meio do Sistema Hórus. Neste bloco, é feito um comparativo entre o mês do ano corrente e o mesmo
período do ano anterior, indicando se as rotas sofreram variação positiva ou negativa.

1.2.4 Companhias aéreas
Nesta seção são apresentados o acompanhamento da participação das empresas aéreas no mercado
brasileiro, a variação da participação no mercado, o aproveitamento e a utilização diária da frota. A descrição de
cada indicador é desenvolvida na sequência deste tópico.

1.2.4.1 Participação das empresas aéreas no mercado brasileiro
Refere-se à participação das empresas aéreas nacionais em voos domésticos e internacionais no mês de
estudo. Para tanto, é utilizado o total de RPK auferido no período em estudo para mensuração da participação de
mercado, metodologia utilizada pela Associação Brasileira de Empresas Aéreas (ABEAR, 2017). Os dados utilizados
são da ANAC.

1.2.4.2 Variação percentual da participação de mercado
A variação percentual da participação no mercado é obtida por meio da comparação do mês de referência
com o mesmo mês do ano anterior medida em termos de RPK. A utilização do RPK justifica-se pelo mesmo motivo
explanado no item anterior. Neste tópico é feita análise da variação da participação de mercado das empresas
aéreas para identificar se há ganho ou perda de mercado no mês de referência em relação ao mesmo período do
ano anterior.
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1.2.4.3 Aproveitamento das quatro principais empresas aéreas brasileiras
Utilizando o indicador “Participação da companhia aérea no mercado brasileiro” como referência, obtém-se
o aproveitamento das quatro principais empresas aéreas brasileira a partir da relação entre RPK e ASK para cada
empresa analisada, informações estas disponíveis na base de dados da ANAC.

1.2.4.4 Utilização média diária da frota
O indicador de utilização média diária da frota é obtido a partir dos registros de horas de voo das empresas
brasileiras disponíveis na base de dados da ANAC e pelo número de aeronaves ativas em cada empresa, obtido
no site Airfleets. Calculou-se, de maneira generalizada, por empresa, um índice semelhante ao Block Hour Utilization
apresentado por Gomes e Fonseca (2014). Diferentemente do índice calculado pelos autores, a metodologia utilizada
tem como resultado um valor médio aproximado por empresa, contabilizando a frota como um todo, sem considerar
os diferentes tipos de aeronaves.

1.2.5 Indicadores de atividade econômica para o setor aéreo
O tópico de indicadores de atividade econômica para o setor aéreo, considerado como acompanhamento
de indicadores antecedentes, analisa dados do setor que indicam seu aquecimento e as perspectivas de curto e
médio prazo.
Em seguida, dispõe-se a descrição de cada indicador acompanhado neste tópico.

1.2.5.1 Preço do galão de combustível da aviação vs. taxa de câmbio
O preço do galão de combustível de aviação é obtido por meio de dados da U.S. Energy Information
Administration (EIA). Em razão de o combustível ser uma das principais fontes de gastos das companhias aéreas,
torna-se relevante manter um acompanhamento da variação do seu preço como um indicador econômico. Com
isso, a comparação com a taxa de câmbio é importante, uma vez que o preço do galão é dado em dólar. Assim, é
apresentado um gráfico com a variação do preço do galão e da taxa de câmbio nos últimos 13 meses.

1.2.5.2 Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-BR) – série dessazonalizada vs.
PAX doméstica
Refere-se ao gráfico demonstrando a variação do índice IBC-Br e da PAX doméstica nos últimos 12 meses,
podendo fazer uma análise referente à maneira que a atividade econômica pode afetar a movimentação de
passageiros do setor aéreo.

1.2.5.3 Indicadores de empregabilidade do mercado de trabalho do setor aéreo
O primeiro indicador traz o saldo das variações de emprego no setor em 12 meses. Nesse cenário,
números positivos indicam que, nesse período, o setor contratou mais funcionários do que demitiu, enquanto
que saldos negativos indicam que o setor mais demitiu funcionários do que contratou. O segundo indicador
informa o número de funcionários empregados por cada classe, segundo a Classificação Nacional de
Atividades Econômicas (CNAE), em caráter mensal.
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1.2.5.4 Projeção da movimentação de passageiros
São apresentados dois gráficos referentes à projeção da demanda de movimentação de passageiros
totais nos aeroportos brasileiros. O primeiro apresenta os dados da análise mensal, com o observado nos
últimos 12 meses e o projetado para os meses restantes do ano corrente, a partir do mês em estudo. Já
o segundo gráfico, apresenta a evolução anual da movimentação de passageiros totais da série histórica
iniciada no ano de 2004 até o ano corrente, sendo este projetado, permitindo uma análise de todo o período.

1.2.6 Fatos relevantes
Ao contrário dos demais capítulos, que dependem de dados temporais divulgados com defasagem,
esta seção tem por objetivo divulgar uma análise dos fatos que são relevantes para o setor, de forma que
as informações sejam as mais atuais possíveis até o fechamento da edição.
As informações levantadas são mapeadas em sites jornalísticos, de órgãos governamentais, de
organizações e entidades do setor, e analisadas por sua importância para a comunidade aeroviária e seu
impacto no mercado. Assim, são selecionados e divulgados fatos que acabam por auxiliar o leitor em suas
pesquisas, ocasionando melhor entendimento da atual conjuntura do setor.
O processo de elaboração cumpre uma sequência de etapas, caracterizada na Figura 2.

Figura 2 – Etapas para desenvolvimento do capítulo de Fatos relevantes
Elaboração: LabTrans/UFSC (2019)

9

CONJUNTURA DO SETOR AÉREO

2. INDICADORES DA
CONJUNTURA DO SETOR
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2.1 SELEÇÃO DOS INDICADORES
Para a escolha dos indicadores para acompanhamento da Conjuntura do Setor Aéreo, foram pesquisados
relatórios de agências, departamentos e organizações nacionais e internacionais como referência, buscando
compreender os indicadores mais relevantes para o mercado e perceber quais destes podem ser obtidos
mensalmente por meio de bases de dados sobre setor aéreo brasileiro existentes.
Os documentos utilizados para estudo foram:
• Anuário do Transporte Aéreo (ANAC, 2018a)
• Panorama 2017: o setor aéreo em dados e análises (ABEAR, 2017)
• Anuário Estatístico de Tráfego Aéreo 2017 (DECEA, 2017)
• IATA Annual Review 2018 (IATA, 2018a)
• IATA Industry Statistics Facts Sheet: December 2018 (IATA, 2018b)
• IATA Air Passenger Market Analysis: December 2018 (IATA, 2018c)
• Annual Report 2017 (ICAO, 2017)
• Aviation Data & Statistics (FAA, 2018).
O anuário da ANAC traz como principais indicadores a oferta e a demanda do mercado do setor, o
aproveitamento, os fatores econômicos que podem afetar o mercado, como também o desempenho das
empresas brasileiras. Já o da ABEAR apresenta os custos dos serviços relacionados às empresas, a participação
do mercado, a demanda e a projeção para o mercado. O relatório do Departamento de Controle do Espaço Aéreo
(DECEA) mostra quais foram os principais aeródromos em relação à movimentação de passageiros e de carga.
Os relatórios divulgados pela International Air Transport Association (IATA) e pela International Civil
Aviation Organization (ICAO) trazem dados e análises dos indicadores da oferta, demanda, aproveitamento,
combustível e fatores econômicos do mercado global da aviação, assim avaliando o desempenho do setor e
realizando projeções para os próximos anos. O relatório da Federal Aviation Administration (FAA), por sua vez,
traz os indicadores do setor aéreo dos Estados Unidos, ao qual ela pertence.

2.2 Relação dos indicadores
2.2.1 Indicadores de movimentação de passageiros
O detalhamento dos indicadores de movimentação, divididos em movimentação de passageiros e de
carga, segue adiante.
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2.2.1.1 Movimentação de passageiros

12

Nome do indicador

Número de passageiros (PAX)

Descrição

Número de passageiros registrados mensalmente nos
aeroportos brasileiros para voos domésticos

Fórmula

-

Unidade de medida

Milhões de passageiros/mês

Frequência de extração

Mensal

Fonte de dados

Sistema Hórus

Forma de extração

Diretamente do Sistema Hórus com todos os filtros
iniciais aplicados somados passageiros tipo doméstico e
internacional

Área responsável

SAC

Nome do indicador

Available Seat Kilometer (ASK)

Descrição

Multiplicação entre o número de assentos ofertados e a
distância percorrida

Fórmula

ASK=(número de assentos ofertados * distância percorrida)

Unidade de medida

Assentos x quilômetro/mês

Frequência de extração

Mensal

Fonte de dados

ANAC/Sistema Hórus

Forma de extração

-

Área responsável

SAC

Nome do indicador

Revenue Passenger Kilometer (RPK)

Descrição

Multiplicação do número de passageiros pagantes
transportados pela distância percorrida

Fórmula

RPK=(número de passageiros transportados * distância percorrida)

Unidade de medida

Milhões de passageiros x quilômetro

Frequência de extração

Mensal

Fonte de dados

ANAC/Sistema Hórus

Forma de extração

-

Área responsável

SAC
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Nome do indicador

Descrição

Taxa de aproveitamento para voos domésticos
Medida de eficiência de aeronaves definida pelo percentual
de ocupação médio das aeronaves comerciais no Brasil em
voos domésticos, considerando:
RPK – Nº de passageiros pagantes x quilômetro
ASK – Nº de assentos ofertados x quilômetro

Fórmula
Unidade de medida

%.

Frequência de extração

Mensal

Fonte de dados

Base de dados da ANAC

Forma de extração

-

Área responsável

SAC

Nome do indicador

Movimentação nas principais rotas nacionais

Descrição

As dez maiores rotas e suas respectivas variações
percentuais na quantidade de passageiros
movimentados no mês de referência em relação ao
mês anterior comparado com o mesmo período do ano
anterior

Fórmula

-

Unidade de medida

%

Frequência de extração

Mensal

Fonte de dados

ANAC/Hórus
A extração de dados no Sistema Hórus segue os
seguintes passos:
• Filtrar na base de dados: natureza = doméstica

Forma de extração

• Selecionar na base de dados para os pares O/D:
soma de passageiros pagos
• Resultado: número de passageiros pagos por cada
par O/D

Área responsável

SAC
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Nome do indicador

Movimentação nos principais
aeroportos brasileiros

Descrição

Os dez maiores aeroportos e suas respectivas
variações percentuais nas quantidades de passageiros
movimentados no mês de referência em relação ao
mês anterior comparado com o mesmo período do ano
anterior

Fórmula

-

Unidade de medida

%

Frequência de extração

Mensal

Fonte de dados

ANAC/Sistema Hórus
A extração de dados no Sistema Hórus segue os
seguintes passos:

Forma de extração

• Filtrar na base de dados: natureza = doméstica
• Selecionar na base de dados para os pares O/D: soma
de passageiros pagos
• Resultado: número de passageiros pagos por cada par O/D

Área responsável

SAC

Nome do indicador

Maiores variações de movimentações de
passageiros em voos regulares

Descrição

As dez maiores variações percentuais, positivas
e negativas, em movimentações de passageiros
movimentados no mês de referência em relação ao
mês anterior comparado com o mesmo período do ano
anterior

Fórmula

-

Unidade de medida

%

Frequência de extração

Mensal

Fonte de dados

Sistema Hórus
A extração de dados no Sistema Hórus segue os
seguintes passos:
• Filtrar na base de dados: natureza = doméstica

Forma de extração
• Selecionar na base de dados para os pares O/D:
soma de passageiros pagos
• Resultado: número de passageiros pagos por cada par O/D
Área responsável

14

SAC

RELATÓRIO DE METODOLOGIA

Nome do indicador

Número médio anual de aeródromos com
voos regulares

Descrição

Soma de aeródromos que apresentaram ao menos um
voo regular e registraram, no mínimo, 500 passageiros,
em cada mês do ano, e divisão do resultado por 12
(meses), obtendo a média anual

Fórmula
Unidade de medida

Nº de aeródromos

Frequência de extração

Mensal

Fonte de dados

ANAC/Sistema Hórus

Forma de extração

-

Área responsável

SAC

Nome do indicador

Concentração média de passageiros por
aeroporto

Descrição

Média anual de passageiros dividida pelo número médio
de aeródromos brasileiros com voos regulares

Fórmula
Unidade de medida

Passageiros por aeroporto

Frequência de extração

Mensal

Fonte de dados

ANAC/ Sistema Hórus

Forma de extração

-

Área responsável

SAC
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2.2.2 Indiciadores de movimentação de cargas
Nome do indicador

Quantidade de toneladas ofertadas por
quilômetro (RTK)

Descrição

ATK - Quantidade de toneladas ofertadas por quilômetro

Fórmula

-

Unidade de medida

Bilhões de toneladas x quilômetro

Frequência de extração

Mensal

Fonte de dados

ANAC

Forma de extração

-

Área responsável

SAC

Nome do indicador

Quantidade de toneladas vendidas por
quilômetro

Descrição

ATK - Quantidade de toneladas vendidas por quilômetro

Fórmula

-

Unidade de medida

Bilhões de toneladas x quilômetro

Frequência de extração

Mensal

Fonte de dados

ANAC

Forma de extração

-

Área responsável

SAC

Nome do indicador

Aproveitamento geral da aeronave

Descrição

Taxa de ocupação ou aproveitamento total de aeronave
definida pela relação entre a carga vendida e a carga
ofertada, levando em conta passageiros e carga,
mercado doméstico e internacional

Fórmula
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Unidade de medida

%

Frequência de extração

Mensal

Fonte de dados

ANAC

Forma de extração

-

Área responsável

SAC
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Nome do indicador

Movimentação de carga nos principais
aeroportos

Descrição

Os dez maiores aeroportos e suas respectivas variações
percentuais na quantidade de carga movimentada
no mês de referência em relação ao mês anterior
comparado com o mesmo período do ano anterior

Fórmula

-

Unidade de medida

%

Frequência de extração

Mensal

Fonte de dados

ANAC
A extração de dados no Sistema Hórus segue os seguintes
passos:

Forma de extração

• Filtrar na base de dados: natureza = doméstica e
internacional
• Selecionar na base de dados para os pares O/D:
soma de carga (kg)
• Resultado: tonelagem ocorrida em cada aeroporto

Área responsável

SAC

Nome do indicador

Principais rotas de cargas

Descrição

Dez maiores rotas em tonelagem de carga movimentada

Fórmula

-

Unidade de medida

Milhares de toneladas

Frequência de extração

Mensal

Fonte de dados

ANAC
• Filtrar na base de dados: natureza = doméstica e
internacional

Forma de extração

• Selecionar na base de dados para os pares O/D:
soma de carga paga (kg)
• Resultado: tonelagem ocorrida em cada par O/D

Área responsável

SAC
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2.2.3 Indicadores de companhias aéreas
Nome do indicador

Participação da companhia aérea no mercado
brasileiro

Descrição

Relação do nº de passageiros pagantes x quilômetro por
cia. aérea sobre o nº total de
passageiros pagantes x quilômetro

Fórmula
Unidade de medida

%

Frequência de extração

Mensal

Fonte de dados

ANAC

Forma de extração

-

Área responsável

SAC

Nome do indicador

Taxa de aproveitamento por cia. aérea

Descrição

Medida de eficiência de aeronaves de cada cia aérea
definida pelo percentual de ocupação médio mensal das
aeronaves comerciais no Brasil em voos domésticos,
considerando:
RPK – Nº de passageiros pagantes x quilômetro
ASK – Nº de assentos ofertados x quilômetro

Fórmula

18

Unidade de medida

%

Frequência de extração

Mensal

Fonte de dados

Base de dados da ANAC

Forma de extração

-

Área responsável

SAC
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Nome do indicador

Utilização média diária da frota

Descrição

Estimativa de quantas horas, em média, cada aeronave
de determinada empresa se mantém em voo, baseada
nos registros de horas de voo da ANAC

Fórmula

Unidade de medida

Horas por dia

Frequência de extração

Mensal

Fonte de dados

ANAC

Forma de extração

O número de horas de voo pelas empresas brasileiras é
extraído da base da ANAC, enquanto que a frota ativa
de cada empresa é extraída da base do site Airfleets

Área responsável

SAC
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2.2.4 Indicadores de atividade econômica:

20

Nome do indicador

Taxa de câmbio entre as moedas brasileira e
americana

Descrição

Relação entre as moedas brasileira (R$) e americana (US$)

Fórmula

-

Unidade de medida

Quantidade de reais por um dólar

Frequência de extração

Mensal

Fonte de dados

Banco Central do Brasil (BCB)

Forma de extração

Diretamente no site do BCB

Área responsável

SAC

Forma de extração

-

Área responsável

SAC

Nome do indicador

Preço do combustível de aviação

Descrição

Valor do galão de querosene de aviação

Fórmula

-

Unidade de medida

US$ por galão

Frequência de extração

Mensal

Fonte de dados

Energy Information Administration (EIA)

Forma de extração

Diretamente no site da EIA (www.eia.gov)

Área responsável

SAC

Nome do indicador

Índice de atividade econômica do Banco
Central – IBC-Br

Descrição

Indicador mensal contemporâneo da atividade
econômica nacional

Fórmula

-

Unidade de medida

Índice

Frequência de extração

Mensal

Fonte de dados

BCB

Forma de extração

Diretamente em planilha Excel disponível no site
do BCB (https://www.bcb.gov.br/estatisticas/
indicadoresconsolidados)

Área responsável

SAC
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Nome do indicador

Postos de trabalho por setor do
transporte aéreo

Descrição

Quantidade de empregados no setor aéreo

Fórmula

-

Unidade de medida

Unidades de postos de trabalho

Frequência de extração

Mensal

Fonte de dados

Ministério do Trabalho – CAGED

Forma de extração

Diretamente do site do MTE (http://pdet.mte.gov.br/acessoonline-as-bases-de-dados)

Área responsável

SAC

Nome do indicador

Número de empregados por setor de
transporte aéreo

Descrição

Quantidade de empregados em segmentos de
transporte do setor aéreo: passageiros, táxi-aéreo e
carga

Fórmula

-

Unidade de medida

Unidades de postos de trabalho por segmento

Frequência de extração

Mensal

Fonte de dados

Ministério do Trabalho – CAGED

Forma de extração

No site do MTE (http://pdet.mte.gov.br/acesso-online-asbases-de-dados)

Área responsável

SAC

Nome do indicador

Projeção de demanda mensal de
movimentação de passageiros

Descrição:

Demanda projetada da movimentação total de
passageiros, considerando voos regulares, não
regulares, doméstico e internacional.

Fórmula:

-

Unidade de medida:

Milhões de passageiros/mês

Frequência de extração:

Mensal

Fonte de dados:

Sistema Hórus

Forma de extração:

-

Área responsável:

SAC
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3. BASES DE DADOS UTILIZADOS
E RESPECTIVOS INDICADORES
Os dados utilizados são encontrados em quatro plataformas: as bases de dados da ANAC
(2018b), Sistema Hórus (BRASIL, 2018), Airfleets (AIRFLEETS, 2019), Cadastro Geral de Empregados
e Desempregados (CAGED) (BRASIL, 2017) e o Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS) do
Banco Central do Brasil (BCB, 2018b). Em seguida, é apresentada uma introdução sobre os dados
utilizados. As fórmulas de cálculos ou extração dos dados são apresentadas na seção 2.
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3.1 BASE DE DADOS ANAC
Na base da ANAC são encontrados os dados de passageiros pagantes, Available Seat Kilometer (ASK),
Revenue Passenger Kilometer (RPK), Available Tonne Kilometer (ATK), Revenue Tonne Kilometer (RTK), principais
empresas do setor aéreo brasileiro, rotas e carga paga (em quilos).
A base de dados está disponível para acesso ao público em: https://www.anac.gov.br/assuntos/dadose-estatisticas/dados-estatisticos

3.1.1 Passageiros pagantes
O número de passageiros pagantes para voos domésticos é fornecido pela ANAC. A opção por contabilizar
somente os voos domésticos deve-se à maior dimensão desse mercado ante o de voos internacionais, assim
como pela maior aderência à atividade econômica. Outro ponto a ser considerado é que o mercado de voos
internacionais pode ser distorcido pelo fluxo internacional motivado pelo turismo em direção ao Brasil.

3.1.2 Available Seat Kilometer (ASK)
De acordo com a metodologia utilizada pela ANAC (2018c), o ASK refere-se ao resultado da multiplicação
entre o número de assentos ofertados e a distância percorrida. A variável, obtida na base de dados da ANAC, captura
a capacidade total de uma aeronave, de uma empresa aérea ou do mercado em Assentos Quilômetros Oferecidos.

3.1.3 Revenue Passenger Kilometer (RPK)
Fornecido pela ANAC conforme sua metodologia (ANAC, 2018c), o RPK trata-se do resultado da multiplicação
do número de passageiros pagantes transportados pela distância percorrida. A variável captura a demanda de
uma aeronave, de uma empresa aérea ou do mercado em Passageiros Quilômetros Pagos Transportados.

3.1.4 Available Tonne Kilometer (ATK)
O ATK refere-se ao resultado da multiplicação das toneladas oferecidas para transporte e a distância
percorrida (ANAC, 2018c). O ATK é uma medida geral, transformando cada passageiro em uma unidade de
massa igual a 75 kg, sendo o valor de tonelagem ofertada um agregado entre passageiros e carga. A conversão
do passageiro em unidade de massa é feita porque empresas aéreas transportam percentuais variados de
passageiros e carga, algumas atuam exclusivamente no transporte de cargas, ao passo que outras atuam de
forma híbrida, disponibilizando os porões das aeronaves para o transporte de cargas. Com essa conversão, o
mercado torna-se homogeneizado, possibilitando trabalhar com uma única unidade de medida para oferta.
O valor de ATK é disponibilizado pela ANAC e a conversão explanada acima já está inclusa nos resultados
divulgados pela agência. A divisão por 1.000 é devida ao fato de a capacidade total de peso disponível na
aeronave ser expressa em quilogramas (ANAC, 2018c).

3.1.5 Revenue Tonne Kilometer (RTK)
O RTK é a multiplicação entre o número de toneladas transportadas e a distância percorrida, ou seja,
é o número geral de unidades vendidas pelas empresas. Assim como o ATK, o passageiro é convertido em
unidade de massa igual a 75 kg e agregado em conjunto com a tonelagem de carga, sendo este um resultado
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geral, conforme dado disponibilizado pela ANAC. A divisão por 1.000 deve-se ao fato de a capacidade total
de peso disponível na aeronave ser expressa em quilogramas (ANAC, 2018c).

3.1.6 Principais empresas do setor aéreo brasileiro
Devido à alta concentração do mercado, são avaliadas separadamente apenas as quatro principais
companhias aéreas brasileiras, Avianca, Azul, Gol e Latam. No relatório, os dados das empresas são utilizados por
apresentarem indicadores relevantes ao setor no País, sendo assim importantes fontes a serem consideradas
para o estudo em questão. As demais companhias brasileiras são alocadas no conjunto intitulado Outras.

3.2 BASE DE DADOS HÓRUS
No Sistema Hórus são extraídos os dados de passageiros e aeródromos com voos regulares.
A base de dados está disponível para acesso ao público em: https://horus.labtrans.ufsc.br/gerencial/#Principal

3.2.1 Passageiros
Os dados da ANAC são extraídos do Sistema Hórus. Esses dados contabilizam o número de passageiros
embarcados e desembarcados nos aeroportos brasileiros, comparando também o mesmo período do ano
anterior. Por exemplo, em um voo entre Florianópolis – Aeroporto Internacional Hercílio Luz e São Paulo –
Aeroporto de Congonhas, um único passageiro é contabilizado nos dois aeroportos, visto que esse passageiro
fez a utilização da infraestrutura aeroportuária em ambos. Essa metodologia de contabilização de passageiros
é empregada tanto para o valor acumulado quanto para o mensal.

3.2.2 Aeródromos com voos regulares
São os aeródromos que recebem voos regulares de transporte internacional e doméstico de pelo
menos quinhentos passageiros, com horário, itinerário e frequência previstos em Horários de Transporte
(HOTRAN), autorização emitida pela ANAC que formaliza as concessões de linhas aéreas (BRASIL, 2000).

3.3 BASE DE DADOS DO CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E
DESEMPREGADOS (CAGED)
Esta base contém dados referentes aos trabalhadores inclusos nas categorias de transporte aéreo regular,
de transporte de cargas e de táxi-aéreo sob os códigos 5111-1, 5120-0 e 5112-9/01 da CNAE, extraídos do CAGED.
A base de dados está disponível para acesso ao público em: http://pdet.mte.gov.br/caged?view=default

3.4 BASE DE DADOS SISTEMA GERENCIADOR DE SÉRIES TEMPORAIS (SGS)
Na base de dados de Séries Temporais do Banco Central são encontradas a série histórica do Índice
de Atividade Econômica do Banco Central - Brasil (IBC-Br) e a taxa de câmbio.
A base de dados está disponível para acesso ao público em: https://www3.bcb.gov.br/sgspub/
localizarseries/localizarSeries.do?method=prepararTelaLocalizarSeries
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3.4.1 Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br)
O Índice de Atividade Econômica do Banco Central é uma medida antecedente da atividade econômica
do País, incorporando estimativas para agropecuária, indústria e serviços, os três principais setores da economia
(BCB, 2018a). Este indicador pode ser encontrado na base de dados SGS do Banco Central do Brasil utilizandose o código 24364.

3.4.2 Taxa de câmbio
A taxa de câmbio refere-se à média mensal extraída da base de dados do Banco Central do Brasil. A
série à qual pertence é identificada com o código 3698 e pode ser encontrada utilizando-se o SGS.

3.5 DADOS AIRFLEETS
A base de dados Airfleets fornece o modelo, a idade e a quantidade de aviações pertencentes à frota
aérea das companhias existentes. Contudo, para este relatório foram utilizados apenas os dados referentes
às quatro principais companhias aéreas brasileiras. Para a obtenção dos dados, deve-se efetuar uma busca
na base utilizando o campo search e digitando o nome da companhia a ser analisada.
A base de dados está disponível para acesso ao público em: https://www.airfleets.net/home/
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Com o propósito de atender às expectativas da Secretaria Nacional de Aviação Civil do Ministério da
Infraestrutura em relação à elaboração de um estudo conjuntural sobre o setor de aviação civil brasileiro,
este documento apresenta as metodologias utilizadas para a elaboração do produto mensal referente às
atividades da Fase 8 do presente Plano de Trabalho.
De acordo com as informações apresentadas ao longo deste relatório, os dados utilizados para a
elaboração deste produto são obtidos mensalmente via sites e bases de dados de órgãos governamentais,
bem como do acompanhamento de notícias das associações e entidades relacionadas ou que sejam relevantes
para o setor.
Após a obtenção dos dados necessários, o produto é concluído e divulgado ao público, tendo como
principal objetivo o apoio ao planejamento do setor de aviação civil por meio da ampliação do conhecimento
acerca do desempenho do setor aéreo brasileiro.
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LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS
ABEAR		

Associação Brasileira de Empresas Aéreas

ANAC		

Agência Nacional de Aviação Civil

ASK		

Available Seat Kilometer

ATK		

Available Tonne Kilometer

BCB		

Banco Central do Brasil

CAGED		

Cadastro Geral de Empregados e Desempregados

CNAE		

Classificação Nacional de Atividades Econômicas

DECEA		

Departamento de Controle do Espaço Aéreo

EIA		

Energy Information Administration

FAA		

Federal Aviation Administration

HOTRAN

Horário de Transporte

IATA		

International Air Transport Association

IBC-Br		

Índice de Atividade Econômica do Banco Central - Brasil

ICAO		

International Civil Aviation Organization

LabTrans

Laboratório de Transportes e Logística

MTE		

Ministério do Trabalho e Emprego

MTPA		

Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil

RPK		

Revenue Passenger Kilometer

RTK		

Revenue Tonne Kilometer

SAC		

Secretaria Nacional de Aviação Civil

SGS		

Sistema Gerenciador de Séries Temporais

UFSC		

Universidade Federal de Santa Catarina
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