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1. Sumário Executivo 
 

Este documento apresenta estudo técnico, do ponto de vista econômico e regulatório, acerca do 

impacto do aumento do número de competidores na aviação comercial sobre o bem-estar dos 

consumidores, em atenção à Consulta Pública nº 19/2021, aprovada pela diretoria colegiada da 

Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), que submeteu em 08 de dezembro de 2021 à 

apreciação da sociedade e agentes regulados Proposta de Resolução que regulamenta a 

coordenação de aeroportos e dispõe sobre as regras de alocação e monitoramento do uso da 

infraestrutura aeroportuária, ("Proposta de Resolução" ou “Proposta de Norma de Slots”), em 

substituição a atual Resolução nº 338/2014.  

 

A hipótese central do estudo é que um maior nível de concorrência, alcançado por meio de 

distribuição menos concentrada de slots e com regras de qualificação para novos entrantes, pode 

reduzir preços, aumentar o número de passageiros transportados e otimizar a distribuição da malha 

aérea brasileira. Com mais passageiros voando e menores preços, maior será o excedente do 

consumidor, que mede a diferença entre o valor que os consumidores estão dispostos a pagar e o 

quanto pagam de fato pelo serviço, o que remete ao aumento do bem-estar dos consumidores. 

 

Para testar tal hipótese, duas estratégias foram abordadas: a) estimação econométrica por modelo 

de efeitos fixos de mês, ano e operadora do impacto da concentração de slots (medido pelo Índice 

de Herfindahl-Hirschman - HHI) sobre os preços e número de passageiros; além disso, estimou-se 

o impacto da concentração sobre o número de voos e foram simulados diferentes cenários de 

distribuição de slots para Congonhas e seus efeitos sobre o excedente do consumidor. b) análise 

qualitativa crítica das propostas de mudanças regulatórias, utilizando-se evidências da experiência 

internacional e elementos trazidos pela entrevista com um dos maiores especialistas do mundo em 

gestão de slots, Yusuf Mauladad (disponível em sua íntegra no anexo II deste estudo), renomado 

consultor internacional na área de distribuição de slots, com participação na definição dos 

procedimentos da Worldwide Airport Slot Guidelines (WASG) e com passagens em grandes 

empresas do setor como Sabre Airline Solutions e American Airlines. 

  

As principais conclusões do estudo são: 
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1) Utilizando-se dados de 4 aeroportos coordenados com voos regulares no Brasil (CGH, GRU, 

REC e SDU) em 2018 e 2019 conclui-se, com 99% de confiança, que uma maior 

concentração na distribuição de slots entre as operadoras (incumbentes) aumenta a tarifa 

média praticada e diminui o número de passageiros transportados, o que não é desejável. 

2) Foram simulados 3 cenários de distribuição dos novos slots em Congonhas; em todos os 

cenários foi considerada a manutenção integral dos direitos históricos dos atuais 

operadores, os resultados para cada uma das simulações são os que seguem:  

a. Cenário 1:  239 slots adicionais divididos igualmente entre as duas empresas líderes, 

diminui o excedente do consumidor em 4,5% e aumenta o HHI em 19%.  

b. Cenário 2: 239 slots adicionais divididos entre as empresas não líderes, cujo peso 

para divisão foi a parcela de ASK no mercado doméstico, diminui o HHI em 18% e 

aumenta o bem-estar do consumidor em 4,1%. 

c. Cenário 3: 239 slots adicionais divididos entre todas as empresas que operam no 

mercado de tal forma que a distribuição final de slots fique o mais próximo possível 

da parcela de ASK no mercado doméstico. Neste cenário, o HHI diminui 16,4% e o 

excedente do consumidor aumenta 3,7%.  

Conclui-se, portanto, que os cenários 2 e 3 são melhores para os consumidores do que a 

distribuição atual, enquanto o cenário 1 seria prejudicial. Os resultados obtidos validam a 

hipótese central do estudo, de que a diminuição da concentração na distribuição de slots 

está positivamente relacionada ao bem-estar do consumidor. 

3) Nos moldes da NOTA TÉCNICA Nº12/2020/GTRC/GEAM/SAS, sugere-se que seja aplicada 

a limitação de participação de mercado na distribuição de slots de Congonhas, evitando-se 

que haja excessiva concentração de poder de mercado por parte de um pequeno número 

de empresas, maximizando o bem-estar do consumidor. 

4) Recomenda-se, em linha com as colaborações de Yusuf Mauladad, que a Resolução não 

deve adotar a terminologia “nível 4”, uma vez que o sistema proposto pela IATA não prevê 

esse nível, – sugerindo-se que a regulamentação a ser implementada trate a situação do 

aeroporto de Congonhas como sendo um aeroporto singular, doméstico, concentrado, 

saturado e limitado1. 

5) A Resolução deve estabelecer regras de entrada com critérios claros e objetivos para a 

qualificação técnica e financeira de interessados nos slots a serem distribuídos, de modo 

similar ao aplicado em diferentes setores (rodoviário, energia, etc.), de modo a exigir 

 
1 Por não ser possível vislumbrar alternativas de fácil implementação capazes de promover aumento de capacidade do aeroporto de 
Congonhas, além do incremento de slots já anunciado, considera-se que este pode ser classificado como “limitado”. 
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indicadores para obtenção de slots.. As empresas precisam ser qualificadas e comprovar 

histórico de boa performance, tanto operacional e financeira, caso contrário, corre-se o risco 

da subutilização de slots, fato que prejudicaria o bem-estar dos consumidores. Mais 

especificamente: 

a) Recomenda-se que a Resolução estabeleça critérios objetivos para a qualificação 

técnico operacional, tornando mais eficiente o uso da infraestrutura aeroportuária e 

minimizando a ocorrência de atrasos, o que levaria a subutilização da infraestrutura 

disponível.  

b) Recomenda-se que a Resolução estabeleça critérios objetivos para a qualificação 

financeira para evitar que dificuldades pontuais de capital de giro, por exemplo, levem 

a interrupção na prestação do serviço e consequente impacto para o consumidor e 

malha aérea. 

6) Recomenda-se que haja priorização na distribuição de slots para companhias com estrutura 

operacional e financeira suficiente para garantir a operação em nível adequado, impedindo 

que haja interrupção ou ociosidade no oferecimento de voos em aeroportos com número 

limitado de pousos e decolagens. 

7) Recomenda-se que a Resolução não permita a comercialização dos slots no mercado 

secundário (livre ou regulado), por risco de aumento da concentração de mercado, o que 

poderia gerar preços mais altos para os consumidores e menor oferta de voos. 

8) Recomenda-se que a distribuição de slots não fique congelada no tempo e que, em prol da 

competitividade, seja revista periodicamente, permitindo que a distribuição dos slots de 

Congonhas se mantenha coerente à participação de mercado das empresas que operam no 

mercado nacional. Desta forma garante-se que haja equilíbrio e contestabilidade do 

mercado, permitindo que entrantes qualificados ingressem no mercado, bem como que 

companhias ampliem sua participação. 

9) Recomenda-se atentar para as relações entre novos entrantes e operadores atuais. A 

entrada de novas empresas ou ampliação de participação de operadores atuais deve 

resultar na efetiva redução do HHI, incrementando a competitividade e aumentando o bem-

estar do consumidor. Empresas com relações entre si de modo a formar um único grupo 

econômico devem ser consideradas como únicas quando da distribuição de slots, sob o risco 

de se aumentar a concentração ao invés de se diminuir no momento da distribuição.  
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2. Contextualização histórica e a questão concorrencial no mercado de 
aviação no Brasil 

 

O setor da aviação civil apresenta características específicas em relação aos demais setores da 

economia, com um marco regulatório próprio e peculiar, com destaque para o Código Brasileiro de 

Aeronáutica (CBA), aprovado pela Lei Federal nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986; e a Lei Federal 

nº 11.182, de 27 de setembro de 2005, que criou a ANAC.  

 

A ANAC, tem por finalidade regular e fiscalizar as atividades da aviação civil e a infraestrutura 

aeronáutica e aeroportuária no Brasil. Atualmente a Agência está vinculada ao Ministério da 

Infraestrutura e suas ações se enquadram nas atividades de certificação, fiscalização, normatização 

e representação institucional. Assim, no âmbito de sua competência a ANAC regula, dentre outros 

assuntos, a distribuição de slots.2 

 

Assim, em relação ao tema dos slots, o primeiro normativo da ANAC foi a Resolução nº 02/2006, 

de 03 de julho de 2006, que regulamentou a alocação de horários de chegadas e partidas de 

aeronaves em linhas aéreas domésticas de transporte regular de passageiros. Este regramento foi 

revogado pela atual Resolução nº 338, de 22 de julho de 2014, que já trouxe importantes alterações 

para o setor aeroportuário ao fazer ajustes nos índices de regularidade e pontualidade, por meio de 

metas a serem atingidas pelas empresas aéreas para a manutenção de suas posições históricas 

de slots – os chamados grandfather rights, bem como estabeleceu parâmetros relacionados ao 

conceito de nova entrante em aeroportos coordenados, de modo similar ao padrão internacional, 

respeitadas algumas peculiaridades próprias que a norma apresentou. 

 

Assim, desde 2014 o conceito de gestão de slots e processo de coordenação em aeroportos, 

advindo principalmente do Worldwide Slots Guidelines (WSG)3, principal referência mundial no tema 

e elaborado pela International Air Transport Association (IATA), passou a ser observado no país. 

Em 29 de outubro de 2018, a ANAC fez ajustes na Resolução nº 338/2014, a fim de propiciar 

 
2 O termo slot refere-se ao “Horário estabelecido para o sobrevoo de um fixo de posição ou para a realização de uma operação de pouso 
ou decolagem. Na prática, em virtude das variáveis típicas das operações aéreas, o slot é entendido como uma `janela de tempo` - por 
exemplo, um período da ordem de 5 minutos antes até 10 minutos depois do horário estabelecido.” Em: ANACPÉDIA. Disponível em: 
https://www2.anac.gov.br/anacpedia/por_por/tr2230.htm. Acesso em: 10 dez. 2021. 
3 Worldwide Slots Guidelines (WSG), em 2020 foi rebatizado para Worldwide Airport Slots Guidelines (WASG). 
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melhorias no monitoramento da utilização dos slots para tentar atacar as tendências de mau 

comportamento dos operadores aeroportuários.4 

 

No entanto, entre os anos de 2018 e 2019 ocorreu a deterioração da situação financeira da Oceanair 

Linhas Aéreas S/A (“Avianca”), que culminou com o processo de recuperação judicial e repentina 

paralisação de suas operações. Em 11 de julho de 2019 a ANAC realizou Tomada de Subsídios e 

reunião participativa com empresas aéreas, órgãos e empresas públicas e especialistas do setor 

para debater os parâmetros para a redistribuição de slots no aeroporto de Congonhas. Como 

resultado, e com a finalidade de fomentar a concorrência no mercado, em 25 de julho de 2019 a 

Agência definiu novos critérios de distribuição de slots, tendo consignado que: "A medida busca 

recompor a oferta do aeroporto, promover uma maior competição naquele mercado e proporcionar 

aos passageiros novas opções de serviços”5. 

 

Em 31 de julho de 2019, a ANAC realizou a alocação provisória dos 41 slots da Avianca em 

Congonhas entre as empresas Azul (15 slots), Passaredo Transportes Aéreos ("Passaredo") (14 

slots) e MAP Transportes Aéreos ("MAP") (12 slots). Adicionalmente, a Two Táxi Aéreo ("Two Táxi") 

recebeu 14 slots localizados na pista auxiliar do aeroporto. A seguir é possível verificar o gráfico 

com o resultado da redistribuição dos slots no aeroporto de Congonhas originalmente atribuídos à 

Avianca: 

 

 
4 Nesse sentido, Nota Técnica nº 12/2020/GTRC/GEAM/SAS: “3.2.11. Em 29 de janeiro de 2018, a ANAC promoveu a Audiência Pública 
nº 2/2018 com o objetivo de promover melhorias necessárias ao atual processo de monitoramento de slots em aeroportos coordenados 
por meio da inclusão de dispositivos que estabelecem a remessa de informações de operações aéreas pelos operadores de aeroportos, 
novas regras de abono da penalização de operações aéreas por segregação de responsabilidades entre os entes que compõe a cadeia 
do transporte aéreo, bem como um novo mecanismo de avaliação de mau uso do slot buscando maximizar o uso eficiente da 
infraestrutura aeroportuária em aeroportos saturados.” 
5 ANAC aumenta em 10 vezes critério que define empresa entrante em Congonhas https://www.anac.gov.br/noticias/2019/anac-
aumenta-em-10 vezes-critério-que-define-empresa entrante em Congonhas. 
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Fonte: Assessoria de Comunicação da Anac. 

 

 

Nesse contexto, em que a paralisação das operações da Avianca culminou com a redistribuição 

temporária dos slots, o Conselho Administrativo de Defesa da Concorrência (“CADE”) e a ANAC 

identificaram um possível aumento de concentração em alguns aeroportos. 

 

Face a isso, o CADE emitiu a Nota Técnica NQ942/2019/CGAA4/SGA1/SG/CADE, em que apontou 

indícios de que houve uma conduta comercial concertada entre as concorrentes Gol e Latam, no 

leilão de recuperação judicial da Avianca, o que se comprovado, configuraria infração à ordem 

econômica e abuso de posição dominante.6  

 

Ato contínuo, o CADE instaurou Inquérito Administrativo para apurar eventuais infrações à ordem 

econômica promovido pela Gol, Latam e Fundos Elliott e oficiou a ANAC, que identificou a 

necessidade de revisar a regulamentação existente (Resolução ANAC nº 338/14), visando otimizar 

o uso da infraestrutura aeroportuária existente, de tal sorte que a limitada disponibilidade de slots 

em Congonhas seja utilizada de maneira a maximizar o bem-estar do consumidor final. 

 

 
6 : Nota Técnica N942/2019/cGAA4/SGA1/SG/CADE: " indícios de que houve uma conduta comercial concertada entre as concorrentes 
Gol e Latam, supostamente intermediada pelos Fundos Elliott, na qual foram supostamente acordados preços, divisão de mercado e 
outras condições de participação de Gol e Latam no leilão de recuperação judicial da Avianca. Tais supostas condutas, se comprovadas, 
podem constituir infração à ordem econômica, nos termos dos incisos I, II, III e IV do § 30 do artigo 36 da Lei 12.529/2011, configurando 
tentativa de prejuízo à livre concorrência e abuso de posição dominante, conforme incisos I, II e IV do artigo 36 da mesma Lei. 
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Além dos 41 slots originalmente atribuídos à Avianca, a ANAC informou que serão distribuídos 198 

novos slots7, resultantes de melhorias na infraestrutura e capacidade operacional do aeroporto de 

Congonhas. Dado este cenário, vislumbra-se que serão distribuídos, nos próximos meses, 239 

novos slots, levando a Diretoria Colegiada da ANAC a aprovar a Consulta Pública nº 19/20218, bem 

como a disponibilizar a Nota Técnica nº 12/2020/GTRC/GEAM/SAS, sendo este o insumo principal 

da Proposta de Resolução a ser avaliada oportunamente. 

 

Da análise dos documentos publicados, evidencia-se que os principais desafios que a ANAC visa 

enfrentar com a Proposta de Resolução são:  

 

(i) Garantir acesso de novos competidores e de operadores com menor participação em 

aeroportos saturados (demanda por slots é superior à oferta); 

(ii) Garantir a competitividade e contestabilidade do mercado, criando incentivos para que o 

serviço, especialmente em aeroportos saturados, seja oferecido em melhor nível de 

qualidade, com maior frequência e com preços menores, beneficiando o consumidor 

final. 

 

Assim, ao revisar a Resolução nº 338/2014, a ANAC observou que os critérios de alocação de slots 

utilizados não são suficientes para promover a desconcentração do mercado e permitir a operação 

de novas companhias aéreas. Nesse sentido, a Proposta de Resolução visa tornar mais eficiente o 

uso da infraestrutura aeroportuária disponível (que é escassa e limitada) e, ao mesmo tempo, 

promover a contestabilidade do mercado, de modo a estabelecer uma regulamentação que não 

represente um empecilho à entrada ou ampliação de participação de novos operadores ou de 

operadores com baixa participação e que viabilize o aumento da concorrência.  

 

Ademais, existe uma preocupação da Agência em observar a estabilidade regulatória, com o 

alinhamento das normas brasileiras aos padrões internacionais. A proposta busca promover a 

redução no custo operacional e administrativo para o sistema, por meio da criação de métodos de 

otimização nas operações das companhias aéreas e das tarefas administrativas da ANAC 

relacionados aos processos de distribuição e redistribuição de slots.  

 

 
7 OFÍCIO Nº SEDE-OFI-2021/09845, da INFRAERO 
8 Consulta pública referente à Proposta de Norma de Slots relativas à coordenação de aeroportos e alocação e monitoramento do uso 
da infraestrutura aeroportuária. 
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Outra questão de grande relevância que a Proposta de Resolução apresenta são sugestões de 

mudanças expressivas na dinâmica do mercado secundário de slots no aéreo brasileiro, passando 

a permitir, sob determinadas condições, que ocorra a comercialização de slots entre empresas de 

transporte aéreo. Esta alternativa será tratada ao longo deste estudo, demonstrando-se que esta 

tende a ser mais prejudicial do que benéfica ao consumidor final e ao sistema aéreo brasileiro como 

um todo. 

 

A seguir, com base nos documentos apresentados na Consulta Pública nº 19/2021, destaca-se 

quadro comparativo entre a atual norma de Slots (Resolução ANAC nº 338/2014) e a proposta de 

revisão, no que tange os aspectos principais que serão tratados neste Documento: 
 

Quadro comparativo entre a atual Norma de Slots (Res. 338/2014) e a proposta de Ato Normativo 

Principais assuntos da 
proposta de norma de slots 

(Alterados ou 
implementados) 

Resolução nº 
338/2014 

Proposta de Norma 
(Aeroporto nível 3) 

Proposta de Norma 
(Aeroporto nível 4) 

Possibilidade do Operador de 

Aeroporto e responsável pelo 
controle de espaço aéreo de 

restringirem operações aéreas 

que limitem ou reduzam a 

capacidade aeroportuária. 

Não existe dispositivo 

expresso, apesar do 
Operador de Aeroporto 

e responsável pelo 

controle de espaço 

aéreo já possuírem 

competência para isso. 

Implementado pelo Art. 5º 

§ 2º. 

Implementado pelo Art. 5º § 

2º. 

Troca de slots entre empresas 

de transporte aéreo. 

Já existe dispositivo 

permitindo a troca de 

slots (Art. 32). 

Mantido dispositivo (Art. 

12), no entanto, para 

empresas aéreas 
entrantes efetuarem a 
troca, aumentou-se para 3 

(três) temporadas 

equivalentes a 

necessidade de obtenção 

de histórico de slots. 

Mantido dispositivo (Art. 

12), no entanto, para 

empresas aéreas 
entrantes efetuarem a 
troca, aumentou-se para 3 

(três) temporadas 

equivalentes a necessidade 

de obtenção de histórico de 

slots. 

Cessão de slots entre 

empresas de transporte aéreo 

(mercado secundário). 

Não era permitida a 

cessão, com exceção 

entre empresas aéreas 
de mesmo grupo 

Permitida a cessão de 

slots (Art. 13): - Se 

empresa aérea ceder, fica 
3 temporadas 

Permitida a cessão de slots 

(Art. 13): - Se empresa 

aérea ceder, fica 3 
temporadas equivalentes 
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econômico (Art. 31, 
§1º). 

equivalentes sem receber 
slots do banco de slots; - 

Cessão somente possível 

se o slot tiver tido histórico 

de slots reconhecido por 3 

temporadas equivalentes. 

sem receber slots do banco 
de slots. - Cessão somente 

possível se o slot tiver tido 

histórico de slots 

reconhecido por 3 

temporadas equivalentes. - 

Limitação de recebimento 

de slots para empresas de 

transporte aéreo acima do 
limite de participação 

percentual de slots no 

aeroporto. 

Regras de Alocação Inicial Já existe dispositivo: 

Critérios primários 

(Arts. 21 e 22) e 

critérios secundários 

(Art. 23). 

Mantido dispositivo - 

Critérios primários (Arts. 

32 e 33) e critérios 

secundários (Art. 34), com 

as seguintes principais 
mudanças:  

- limitação de faixa 

horária, para ser 

considerada uma 

alteração de histórico.  

- retirada da distribuição 

igualitária. 

- retirada de ordem de 
prioridade para critérios 

secundários e adição do 

critério de concorrência. 

Mantido dispositivo - 

Critérios primários (Art. 51) 

e critérios secundários (Art. 

52), com as seguintes 

principais mudanças:  
- limitação de faixa horária, 

para ser considerada uma 

alteração de histórico.  

- mantida a distribuição 

igualitária; 

- retirada de ordem de 

prioridade para critérios 

secundários e adição do 
critério de concorrência.  

- limitação de alocação de 

slots para empresas de 

transporte aéreo com 

participação percentual de 

slots superior ao limite 

estabelecido na declaração 
de aeroporto coordenado. 

Fonte: ANAC, Nota Técnica nº 12/2020/GTRC/GEAM/SAS 

 

A partir do contexto histórico é apresentado, na seção a seguir, o modelo econômico idealizado 

para avaliar como diferentes regras para distribuição de slots podem afetar a competitividade no 
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setor aéreo brasileiro, o que consequentemente impacta no bem-estar do consumidor final 

(passageiros).  
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3. Modelo Econômico de análise de concorrência 
 

Passageiros usufruem de um bem-estar dos voos a depender do preço da tarifa e das condições 

da viagem, como horário do voo, tempo de viagem, qualidade do voo, conectividade entre cidades, 

entre outros. Usualmente, uma maior competição no mercado tende a diminuir os preços, levando 

a um maior bem-estar do consumidor. Desta forma, com a utilização de dados públicos - 

disponibilizados pela ANAC -, são construídos modelos econômicos que permitem avaliar o impacto 

de diferentes níveis de concentração de distribuição de slots no bem-estar do consumidor. Para 

medir o bem-estar do consumidor, avalia-se duas dimensões: o preço – representado pela tarifa 

média praticada pelas companhias aéreas – e a frequência de voos – representada pelo número de 

decolagens e assentos disponíveis. O modelo econômico busca, portanto, avaliar como diferentes 

cenários de competitividade no setor aéreo brasileiro podem impactar na oferta do serviço, 

verificando a razoabilidade da hipótese construída, de que maior competividade (menor 

concentração) resulta em maior bem-estar do consumidor. 

 

Na dimensão do preço, adota-se uma estratégia de estimação em dois estágios: (i) com uso de 

dados em painel, estima-se a relação entre o preço médio da tarifa por origem, destino e companhia 

aérea, em um dado ano e mês, e a concentração de alocação de slots no aeroporto de origem; e 

(ii) com o preço estimado no primeiro estágio, é obtida a relação entre número de passageiros pagos 

e preço. 

 

O primeiro estágio fornece uma importante relação entre concentração de alocação de slots e 

preços, ou seja, é um canal pelo qual a estrutura de alocação de slots aeroportuários afeta o bem-

estar do consumidor. Já o segundo estágio é o equivalente a uma relação de demanda. Enquanto 

o primeiro estágio mostra em que sentido a concentração afeta o preço médio das tarifas, com a 

relação de demanda, é possível quantificar o quanto uma maior ou menor concentração de slots 

afeta o bem-estar do consumidor. 

 

Para realizar as estimações empíricas foram usados dados em painel. A importância do uso de 

dados em painel se dá para controlar possíveis problemas de causalidade reversa entre as variáveis 

analisadas. Considere que 𝑋!" seja um conjunto de covariadas variantes no tempo, 𝑡; e 𝐴! um 

conjunto de variáveis não observáveis constantes no tempo. Assim, segundo Angrist e Pischke 

(2009), a utilização de estimadores de Efeitos Fixos (FE, do inglês “Fixed Effects”) serão oportunos 

se for possível assumir as seguintes condições: 
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i) Condicional às covariadas, 𝑋!", e às variáveis não observáveis 𝐴!, a variável de interesse, 

𝐷! é aleatória: 𝐸[𝑌#!"|𝐴! , 𝑋!" , 𝑡, 𝐷!"] 	= 	𝐸[𝑌#!"|𝐴! , 𝑋!" , 𝑡] 

ii) O modelo é linear: 𝐸[𝑌#!"|𝐴! , 𝑋!" , 𝑡] = α + λ" + 𝐴!$γ + 𝑋!"$ β 

iii) Efeito da variável de interesse, ρ, é aditivo e constante: 𝐸[𝑌%!"|𝐴! , 𝑋!" , 𝑡] = 	𝐸[𝑌#!"|𝐴! , 𝑋!" , 𝑡] +

ρ 

Destarte, pode-se escrever: 

𝐸[𝑌!"|𝐴! , 𝑋!" , 𝑡, 𝐷!"] = α + λ" + ρ𝐷!" + 𝐴!$γ + 𝑋!"$ β 

O que implica a equação de regressão 

𝑌!" = α& + λ" + ρ𝐷!" + 𝑋!"$ β + ϵ&' 

Em que α! ≡ α + 𝐴!"$  é o efeito fixo de indivíduo ou unidade de análise, λ" é o efeito comum do 

período 𝑡, β é o conjunto de parâmetros das covariadas e ϵ!" ≡ 𝑌#!" − 𝐸[𝑌#!"|𝐴!" , 𝑋!" , 𝑡] é o erro. Pode-

se estimar esse modelo tratando α! e λ" como parâmetros ou realizando algumas manipulações 

para se expurgar α!, como calcular os desvios em relação às médias. Uma hipótese fundamental 

nesse modelo, para que se obtenha estimativas consistentes, é que a variável de interesse 𝐷!" seja 

não correlacionado com o termo de erro ϵ!(, para todo τ. No presente estudo, os efeitos fixos de 

tempo são o ano e o mês. Já o efeito fixo de indivíduo são as companhias aéreas. Como há 

interesse na interpretação dos parâmetros, bem como de uma simulação para diferentes níveis de 

concentração de slots, opta-se pela modelagem dos parâmetros de efeitos fixos. 

 

Já pela dimensão da frequência de voos, são realizados testes estatísticos para averiguar se a 

relação entre frequência de voos e concentração de slots, medido pelo HHI, é linear – ou seja, sem 

um ponto de saciedade – ou quadrático – i.e., com ponto de saciedade. O exercício resume-se a 

estimar um modelo de regressão da frequência de voos – medido ora pelo número de decolagens, 

ora pelo número de assentos disponíveis – contra o índice de concentração linear e o índice de 

concentração ao quadrado. Se o coeficiente do termo quadrático for estatisticamente significativo, 

há evidências de que a relação possui um ponto de saciedade. Em outras palavras, há um ponto 

ótimo de concentração que maximiza ou minimiza a frequência de voos. 

 

Todos os exercícios são embasados por literatura especializada. Como exemplos, Barbot (2004) 

analisa os efeitos da realocação de slots aeroportuários. A autora constrói um modelo teórico de 

verticalização de mercado – de mercado de alta demanda e outro de baixa – e também realiza um 

exercício empírico para verificar suas predições. Barbot (2004) conclui em seu exercício empírico 

que uma maior concentração no mercado leva a maiores preços por quilômetro praticados. Além 

disso, conclui que se o processo de realocação de slots for de tal forma que as companhias aéreas 
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estabelecidas  escolhem antes seus novos slots, elas irão escolher os slots no período de alta 

demanda, o que levará a uma queda de eficiência sob a ótica do consumidor. Já Bilotkach, Mueller 

e Németh (2014) estimam os efeitos sobre o bem-estar do consumidor sobre a descentralização do 

mercado aéreo Húngaro. Os autores se valem de um evento de falência de uma companhia aérea 

para estimar tal efeito. Encontram que, neste caso, como as novas entrantes no mercado eram de 

empresas pequenas e de baixo custo, a frequência de voos diminuiu. Assim, apesar de ter ocorrido 

uma queda nos preços das tarifas aéreas com a descentralização, os consumidores tiveram uma 

queda na qualidade do serviço, medida, principalmente, pela frequência de voos. 

 

3.1.1 Descrição dos Dados 
 

Os dados utilizados no exercício empírico foram todos obtidos de fonte pública, mais 

especificamente, através da ANAC. A construção da base utilizada utilizou três conjuntos de dados 

da ANAC: (i) dados estatísticos; (ii) tarifas aéreas domésticas; e (iii) base de referência de alocação 

de slots de aeroportos coordenados. 

 

A base de dados estatísticos da ANAC fornece uma abrangente contextualização do mercado de 

transporte aéreo. A informação é disponibilizada em periodização mensal, por etapa básica9 e 

empresa aérea. Para o nosso propósito, a base é filtrada para voos regulares e de natureza 

doméstica. As informações utilizadas nesta base foram a de Assentos Quilômetros Oferecidos 

(ASK, do inglês Available Seat Kilometer), Passageiros Quilômetros Transportados (RPK, do inglês 

Revenue Passenger Kilometer), distância, em quilômetros, entre os aeródromos de origem e destino 

de cada etapa, número de decolagens, assentos disponíveis em cada etapa do voo e de 

passageiros pagos10. 

 

Já a base de tarifas aéreas doméstica fornece para cada ano e mês, o valor do serviço de transporte 

aéreo constante na passagem - ou seja, não inclui tarifas de embarque dos aeroportos nem valores 

cobrados por serviços adicionais - e quantidade de assentos vendidos para o referido ano, mês, 

empresa aérea, aeroporto de origem, destino e retorno, classe de cabine e valor de tarifa. Para fins 

 
9 Segundo a ANAC, etapa básica “são aquelas realizadas pela aeronave desde sua decolagem até o próximo pouso, independente de 
onde tenha sido realizado o embarque ou o desembarque do objeto de transporte” (https://www.anac.gov.br/acesso-a-informacao/dados-
abertos/areas-de-atuacao/voos-e-operacoes-aereas/dados-estatisticos-do-transporte-aereo/48-dados-estatisticos-do-transporte-aereo) 
10 Definido como “passageiros que ocupam assentos comercializados ao público e que geram receita, com a compra de assentos, para 
a empresa de transporte aéreo” (ANAC). 



 
 

16 / 51 
FGV Projetos CE Nº 1339/21 

Este relatório contém informações confidenciais. Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, 
copiá-lo ou revelar o seu conteúdo. 

de análise, considera-se como valor médio de origem e destino da tarifa, a média ponderada dos 

valores das tarifas em um dado ano e mês, cujo peso são as quantidades de assentos vendidos. 

 

Por fim, para a base de alocação de slots, utiliza-se a base de referência de alocação de slots de 

aeroportos coordenados da ANAC. Atualmente, há cinco aeroportos coordenados: Congonhas 

(CGH), Guarulhos (GRU), Pampulha (PLU), Recife (REC) e Santos Dumont (SDU). Diante do 

interesse em analisar voos domésticos regulares, os aeroportos considerados nesta análise serão 

os de CGH, GRU, REC e SDU. Os dados são fornecidos desde 2017 para os aeroportos CGH, 

GRU e SDU, e desde 2018 para o aeroporto REC. Para cada ano, há dois arquivos, referentes a 

temporada de operação (inverno e verão). Com isso, filtra-se essa base para apenas operações 

regulares e de natureza doméstica. Após isso, para o cálculo da proporção de alocação de slots de 

cada operador de voo na temporada, são contabilizados todos os dias e dias de semana disponíveis 

na base, quantos dias de operação há em cada linha, bem como a quantidade de dias operado por 

dia da semana e, assim, chega-se à proporção de slots para cada companhia aérea, por aeroporto 

e temporada. Conforme será detalhado na sequência do estudo, dentre os 4 aeroportos 

coordenados com operação regular de voos, têm-se que cada um deles pode ser classificado de 

maneira distinta, podendo ser sintetizado da forma que segue: 

 

 
Figura 1 - Diagrama de Venn da classificação dos aeroportos coordenados com voos regulares no Brasil 
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Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Já para avaliações de competitividade, é fundamental o uso de uma boa medida sobre poder de 

mercado e uma forma de medir tal poder é através da concentração de mercado; que segundo Shy 

(1995), uma boa medida de concentração de mercado nos permite (i) comparar a concentração 

entre diferentes indústrias no mesmo ou em diferentes países e regiões; e (ii) para o caso de uma 

autoridade regulatória intervir e prevenir mudanças na concentração de certa indústria, o regulador 

deve especificar uma medida geral pela qual decidirá se esta indústria é concentrada ou não. 

Destarte, um bom indicador de concentração de mercado deve ser sensível ao número de firmas 

na indústria e à distribuição de produto que cada firma contribui para a indústria. E um índice 

amplamente utilizado por reguladores de mercado ao redor do Mundo, que atende por esses 

critérios é o índice Herfindahl-Hirschman (HHI). O índice é obtido pela soma dos quadrados das 

quotas (market share) de cada operador de voo. Ou seja, para cada aeroporto j e todas as empresas 

i que operam em j: 

𝐻𝐻𝐼) =9𝑚𝑠!)* 	
!

 

Em que 𝑚s representa o market share de cada firma, que no caso do presente estudo, é a proporção 

de slots que cada companhia aérea possui em cada um dos quatro aeroportos analisados, em cada 

temporada e anos avaliados.  

 

O uso do HHI é amplamente recomendado pela literatura especializada. Como exemplo, Belleflame 

e Peitz (2010) elencam a relevância da utilização do HHI como medida de concentração de 

mercado, pois é um índice que reflete uma maior concentração quando o número de firmas diminui 

ou se a participação de mercado das firmas se torna menos dispersa. Além disso, os autores 

salientam que o HHI é o índice padrão nas agências antitrustes nos Estados Unidos da América 

(EUA); sendo que estas agências consideram 1800 como um valor de alta concentração. Entretanto, 

a Comissão Europeia foca menos no nível do índice e mais na variação que mudanças na estrutura 

de mercado geram no bem estar da sociedade. Isto posto, a Tabela 1 apresenta o HHI da 

distribuição de slots para os quatro aeroportos analisados neste estudo, nos anos de 2018 e 2019, 

por temporada. E, para uma ótica mais aprofundada sobre as características de concentração 

analisadas,  através de dados disponíveis no portal “https://www.online-coordination.com/”, dos 

valores de slots disponíveis por semana de referência, bem como a capacidade de cada aeroporto,  

é calculado um índice de ocupação/saturação que mostra a porcentagem de uso dos slots 

disponíveis em cada aeroporto, para a temporada de inverno de 2022 - que é a informação mais 



 
 

18 / 51 
FGV Projetos CE Nº 1339/21 

Este relatório contém informações confidenciais. Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, 
copiá-lo ou revelar o seu conteúdo. 

atual disponível.  A semana de referência para o cálculo do indicador foi o de 28 de março,  

considerando apenas entre segunda e sexta feira. Destaque para o aeroporto de Congonhas que 

apresenta 100% de ocupação e Recife, que apesar do elevado HHI, tem apenas 33% de ocupação. 

Destacando, assim, a diferente natureza de cada tipo de concentração.. 

 
Tabela 1 – Índice Herfindahl-Hirschman de Alocação de Slots nos Aeroportos Coordenados, por 

ano e temporada – 2018 e 2019 

Ano Aeroporto Temporada HHI Índice de 
Ocupação 

2018 CGH W 3894 100% 
2018 CGH S 3864 100% 
2019 CGH W 3898 100% 
2019 CGH S 3894 100% 
2018 GRU W 2710 90% 
2018 GRU S 2592 90% 
2019 GRU W 3375 90% 
2019 GRU S 2537 90% 
2018 REC W 3904 33% 
2018 REC S 3388 33% 
2019 REC W 4841 33% 
2019 REC S 4004 33% 
2018 SDU W 2655 47% 
2018 SDU S 2696 47% 
2019 SDU W 3313 47% 
2019 SDU S 2728 47% 

 
Fonte: Elaboração própria através de dados da ANAC. 

 

Imperioso destacar a distinção entre o aeroporto de Congonhas e os demais aeroportos objeto da 

análise, uma vez que o primeiro é o único aeroporto com elevado HHI e saturação (medido pelo 

índice de ocupação). Além disso, verifica-se que o aeroporto de Guarulhos (GRU) tem saturação 

relativamente elevada, possui nível de concentração, medido pelo HHI, substancialmente inferior à 

concentração verificada em CGH. Ademais, GRU e REC são aeroportos internacionais, o que, 

conforme será destacado na próxima seção, incrementa a importância para que estes aeroportos 

tenham regras de distribuição de slots mais próximas às diretrizes internacionais, isto é, há menor 

flexibilidade para criação de regras específicas para estes aeroportos. As diferenças de 

classificação e índices de concentração e saturação são apresentadas, de maneira resumida, a 

seguir: 
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Figura 2 - Análise comparativa do nível de concentração, saturação e classificação dos aeroportos objeto do 

estudo 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Esta análise demonstra, de maneira inequívoca, que o caso do aeroporto de Congonhas é distinto 

dos demais aeroportos coordenados no Brasil, evidenciando a necessidade de que a distribuição 

de slots nesta localidade seja igualmente tratada de maneira singular. 

 

As outras informações utilizadas no estudo são a tarifa média por quilômetro, número de 

passageiros pagos, load factor11, número de decolagens e de assentos disponíveis, cujas 

estatísticas descritivas, considerando os anos de 2018 e 2019, estão nas Tabelas 2 a Tabela 5. 

 

Tabela 2 – Estatística Descritiva da Tarifa média por Quilômetro, anos de 2018 e 2019 

Aeroporto 25% 50% Média 75% Observações 
CGH 0,33 0,45 0,50 0,60 1425 
GRU 0,23 0,33 0,40 0,49 2251 
REC 0,25 0,33 0,67 0,51 939 
SDU 0,44 0,60 0,70 0,78 686 

Fonte: Elaboração própria através de dados da ANAC. 

 

Tabela 3 – Estatística Descritiva do Número de Passageiros Pagos, anos de 2018 e 2019 

Aeroporto 25% 50% Média 75% Observações 

 
11 Calculado como a razão entre RPK e ASK. 
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CGH 4740 10465 14988 19588 1425 

GRU 4724 9409 11589 15986 2251 

REC 2552 5589 8107 12064 939 

SDU 2086 7101 12797 14061 686 

Fonte: Elaboração própria através de dados da ANAC. 
 

Tabela 4 – Estatística Descritiva do Load Factor, anos de 2018 e 2019 

Aeroporto 25% 50% Média 75% Observações 

CGH 0,74 0,79 0,79 0,84 1425 

GRU 0,77 0,82 0,81 0,87 2251 

REC 0,79 0,84 0,84 0,89 939 

SDU 0,69 0,76 0,74 0,81 686 

Fonte: Elaboração própria através de dados da ANAC. 

 

Tabela 5 – Estatística Descritiva do Número de Assentos Disponíveis, anos de 2018 e 2019 

Aeroporto 25% 50% Média 75% Observações 

CGH 5688 13596 19253 24792 1425 

GRU 6105 11532 14203 19494 2251 

REC 3308 7442 9768 14686 939 

SDU 2837 9332 17055 17825 686 

Fonte: Elaboração própria através de dados da ANAC. 
 

 

3.1.2 Resultados Econométricos 
Com dados de tarifa média por quilômetro por mês, companhia aérea, origem e destino, load factor 

e índice de concentração para quatro aeroportos coordenados pela ANAC, estima-se um modelo 

de dados em painel cuja variável dependente é a tarifa média por quilômetro e as variáveis 

explicativas são o load factor e o índice de concentração. Com o intuito de controlar para eventuais 

problemas de endogeneidade, o modelo controla para efeitos fixos de ano, mês e companhia aérea. 

Assim, para um dado ano (“a”), mês (“m”), origem (“o”), destino (“d”) e operadora de voo (“i”), estima-

se: 

𝑙𝑜𝑔(
𝑝+,-,.,/,!
𝑑.,/

) = 𝛼# + 𝛼%𝐻𝐻𝐼. + 𝛼*𝐿𝑜𝑎𝑑𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟+,-,.,/,! + 𝜼 ∗ 𝐴𝑛𝑜 + 𝜻 ∗ 𝑀𝑒𝑠 + 𝝃 ∗ 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 + 𝜈 
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Onde 𝛼0 , 	k ∈ {0,1,2}, representam os parâmetros escalares e 𝜼, 𝜻 e 𝝃 são vetores de parâmetros 

para as indicadoras de ano, mês e operadora, respectivamente. A Tabela 6 mostra os resultados 

da estimação, com os respectivos níveis de significância. Observa-se que todos os coeficientes são 

estatisticamente significativos a 1%, com destaque para o coeficiente do índice de concentração de 

slots, HHI, que nos diz que um aumento de 100 pontos no HHI, aumenta a tarifa média por 

quilômetro em 58%12. 

 

Tabela 6 – Resultado da Estimação de Primeiro Estágio 

Variável Dependente: logaritmo da Tarifa média por Km 
  Coeficiente   
Intercepto 0,4862780 *** 
HHI 0,0000586 *** 
Load factor -1,8490655 *** 
      
Efeito Fixo     
Operador Sim  

Ano Sim  

Mês Sim  

      
Obs.: 5301  

R2 0,1986   

Significância Estatística: ***: 0,001; **: 0,01; *: 0,05; .: 0,1 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Já a segunda etapa estima a relação entre quantidade de passageiros pagos (“q”) e o preço por Km 

estimado na primeira etapa (“�̂�”): 

𝑞 = 𝛽# + 𝛽%	�̂� + 𝜖 

Onde �̂� ≡ exp	{log	(𝑝)d +0,5*Var(�̂�)}. A tabela 7 apresenta o resultado da estimação nesta segunda 

etapa.  Novamente, ambos os coeficientes, de preço e intercepto, são estatisticamente significativos 

a 99% de confiança.  

 

Tabela 7 – Resultado da Estimação de Segundo Estágio 

Variável Dependente: Passageiros 

 Coeficiente  

 
12 Como a variável dependente está em logaritmo e a independente em nível, para interpretarmos o coeficiente precisamos exponenciá-
lo. E no fim, a interpretação de impacto se dá em termos percentuais. 
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Intercepto 19151,60 *** 
𝑝  ̂ -12757,20 *** 
      
Obs.: 5301  
R2: 0.03251   

Significância Estatística: ***: 0,001; **: 0,01; *: 0,05; .: 0,1 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Agora, temos condição de mensurar diretamente os impactos da concentração no bem-estar do 

consumidor. Uma forma de avaliar o impacto de uma mudança política no bem-estar do consumidor 

é através do cálculo do excedente do consumidor, que mede o quanto a menos o consumidor paga 

por um bem/serviço em relação ao que ele estaria disposto a pagar por este bem/serviço. Podemos 

interpretar a variação no excedente do consumidor como a monetização do bem-estar; em outras 

palavras, é o quanto o consumidor está disposto a pagar para que ocorra uma alteração na 

forma/estrutura de mercado.  

 

Tendo uma relação entre preço da passagem aérea e a quantidade consumida da mesma – dada 

pelo segundo estágio do exercício econométrico -, é possível calcular o excedente do consumidor. 

Graficamente, a Figura 3 apresenta tal relação: a reta em azul é a relação de demanda estimada 

no segundo estágio e a reta verde representa o preço médio de mercado. A interseção entre as 

duas retas é o ponto de equilíbrio, que tem a respectiva quantidade média de equilíbrio do mercado. 

A área abaixo da reta de relação de demanda e acima da reta de preço é o excedente do consumidor 

– dado pelo triângulo amarelo na Figura 3. Com os diferentes cenários, temos diferentes níveis de 

concentração de alocação de slots, que geram diferentes níveis de equilíbrio e, consequentemente, 

a reta de preços se altera. Então, para cada nível diferente de concentração, temos um novo 

excedente do consumidor. E é exatamente essa variação no excedente do consumidor, oriunda de 

diferentes distribuições de slots, o ponto focal da análise. 
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Figura 3 - Relação Estimada de Demanda por Passagens Aéreas 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Os cenários desenvolvidos para análise de sensibilidade do excedente do consumidor foram 

concebidos tendo por base os novos slots que serão disponibilizados e distribuídos no aeroporto de 

Congonhas, sendo 41 disponíveis da Avianca e 198 novos oriundos do aumento da capacidade 

operacional, conforme OFÍCIO Nº SEDE-OFI-2021/09845, da INFRAERO; totalizando 239 novos 

slots. Os cenários simulados foram: 

 

• Cenário 1) Os 239 slots adicionais foram divididos igualmente entre as duas empresas 

líderes; 

 

• Cenário 2) Os 239 slots adicionais foram divididos entre as empresas não líderes, cujo peso 

para divisão foi a parcela de ASK no mercado doméstico; 

 

• Cenário 3) Os 239 slots adicionais foram divididos entre todas as empresas que operam no 

mercado de tal forma que a distribuição final de slots no aeroporto de Congonhas fique o 

mais próximo possível da parcela de ASK no mercado doméstico. Foi utilizado o critério de 

não reduzir o número de slots de nenhuma companhia aérea. 
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A distribuição de slots de cada cenário está representada na Tabela 8. Os valores bases são 

referentes ao baseline do verão de 2019, quando a Avianca ainda tinha slots. Então, cada cenário 

adiciona 239 novos slots à distribuição, de acordo com as regras supracitadas. 

 

Tabela 8 – Distribuição de Slots em Cada um dos Cenários Simulados 

   Distribuição de 239 slots 

  Slots Base Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 

Latam 236 355 236 283 

Gol 234 354 234 234 

Azul 26 26 250 204 

Passaredo 0 0 14 13 

Itapemirim 0 0 1 1 

Avianca 41 0 0 0 

Fonte: Elaboração própria através de dados da ANAC. 

 

 

Os resultados da simulação estão sintetizados na Tabela 9. Como é possível observar, fornecer os 

slots extras às empresas líderes leva a uma redução no excedente do consumidor. Isso se deve ao 

fato que ao realizar tal operação, o mercado está ficando ainda mais concentrado. Já o segundo e 

terceiro cenários levam a um aumento do excedente do consumidor. E o argumento é análogo ao 

do cenário 1: as novas distribuições levam a uma menor concentração na distribuição de slots, que 

impacta negativamente na tarifa média por quilômetro, aumentando a quantidade demandada de 

passagens aéreas e aumentando o excedente do consumidor.  

 

 

Tabela 9 – Variação no Excedente do Consumidor 

 

Tarifa Média 

por Km 

Demanda 

Estimada 

Excedente do 

Consumidor 

Variação no 

Excedente 

Variação 

no HHI 

Cenário Base 0,5573 12042 5684 - - 

Cenário 1 0,5786 11770 5430 -4,5% 19,3% 

Cenário 2 0,5381 12287 5917 4,1% -18,0% 

Cenário 3 0,5398 12266 5896 3,7% -16,4% 

Fonte: Elaboração própria. 
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Além disso, dado que o mercado de transporte aéreo é capital intensivo, é esperado que certo grau 

de concentração de mercado seja necessário para um fornecimento eficiente de serviço. Para 

averiguar tal hipótese, é feita uma análise da relação quadrática entre a frequência de voos – 

representado pelo número de decolagens que certa companhia aérea tem em um dado ano, mês e 

aeroporto – e o índice de concentração no nível e ao quadrado. O intuito do exercício é: se o termo 

quadrático for estatisticamente significativo, significa que a relação entre concentração e frequência 

de voos possui um ponto de ótimo local; sendo que tal ponto pode ser um mínimo, caso o coeficiente 

seja positivo, ou um máximo, caso o coeficiente seja negativo. 

 

A Tabela 10 apresenta o resultado da estimação do número de decolagens e o índice de 

concentração linear e quadrático. Convém destacar que os coeficientes de concentração de 

mercado são ambos estatisticamente significativos a 99% de confiança. Desta forma, é possível 

traçar a relação quadrática entre concentração e número de decolagens. O mais importante deste 

exercício é mostrar que há um limite superior para o grau de concentração ótimo - sob a ótica do 

número de decolagens - neste mercado. Além disso, se diminuir muito a concentração, dadas as 

características deste mercado, há consequências deletérias para a frequência de voos. Importante 

ressaltar que o exercício é realizado com informações de quatro aeroportos, sendo o número ótimo 

de concentração podendo variar para diferentes mercados.  

 

Tabela 10 – Resultado da Estimação da Relação Concentração de Slots e Decolagens 

Variável Dependente: Decolagens 

 
Coeficiente 

 
Intercepto -79,83244 * 

hhi 0,10219 *** 

hhi^2 -0,00001 *** 

      

Obs.: 5301 
 

R2: 0,004258   

Significância Estatística: ***: 0,001; **: 0,01; *: 0,05; .: 0,1 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Uma vez apresentados os resultados da análise econômica do impacto de diferentes maneiras de 

distribuição de slots para o bem-estar do consumidor, a seção a seguir busca analisar, com base 

na análise do contexto regulatório, inclusive de outros setores, e de experiências internacionais 
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trazidas pelo consultor internacional Yusuf Mauladad, quais aspectos devem ser levados em 

consideração quando da efetiva determinação das novas regras a serem implementadas. 
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4. Análise de aspectos regulatórios e das mudanças propostas para 
distribuição de slots no Brasil 

 

Conforme apresentado na seção anterior, verifica-se que a ampliação da concorrência (diminuição 

do HHI) impacta positivamente o bem-estar do consumidor. Adicionalmente a este resultado, 

verifica-se que ganhos de escala são importantes para manutenção do serviço que maximiza as 

possibilidades de conectividade e oferta de voos para o consumidor. 

  

Passo inicial para buscar compreender como cada solução pode impactar a operação no aeroporto 

de Congonhas, buscou-se, por meio da entrevista com Yusuf Mauladad, verificar quais experiências 

internacionais poderiam ser observadas a partir da situação do aeroporto de Congonhas no contexto 

mundial. As contribuições de Yusuf Mauladad revelam que o principal paralelo internacional que 

pode ser feito para a situação do aeroporto de Congonhas é a situação de Nova York, com um 

aeroporto internacional de grande relevância (JFK) e um outro aeroporto de grande relevância para 

o mercado doméstico (LaGuardia). Situação semelhante observada em São Paulo, com o aeroporto 

internacional de Guarulhos e o doméstico, Congonhas. Outro ponto de similaridade é o nível de 

saturação dos aeroportos domésticos de LaGuardia e Congonhas que possuem o uso de seus slots 

em nível próximo ao máximo, reiterando a importância na definição das regras de distribuição dos 

slots, uma vez que, caso a distribuição não seja realizada de maneira eficiente, empresas que 

poderiam prestar o serviço de maneira mais otimizada não possuem mecanismos para fazê-lo, 

prejudicando o consumidor final. 

  

Observa-se que em LaGuardia a coordenação do aeroporto não segue estritamente os processos 

definidos pela WASG – Nível 3, buscando-se beneficiar o consumidor final (passageiros). Destaca-

se que a distribuição customizada de slots em aeroportos domésticos é factível, uma vez que não 

se verifica a necessidade de reciprocidade com outros países. Em suma, os manuais de boas 

práticas internacionais podem ser utilizados como espinha dorsal da regulamentação, no entanto 

regras locais específicas possuem o condão de customizar a regulamentação às especificidades 

da situação particular. Tal abordagem permite uma regulamentação otimizada, uma vez que uma 

regra geral (internacional), dificilmente seria capaz de combater com efetividade situações 

particulares de cada país e, em especial, de cada aeroporto. Esta alternativa é amplamente utilizada 

em diferentes situações, inclusive de forma mais ampla, como quando a FAA (Federal Aviation 

Administration) adota regulamentações específicas para regular o setor aéreo americano, de modo 

a utilizar as normas da IATA como balizador central, mas não como regra única. 
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Da análise do contexto regulatório, revela-se que outro ponto importante da definição de novas 

regras de distribuição de slots está na classificação dada aos aeroportos, o que motiva a discussão 

apresentada a seguir, que trata dos impactos de diferentes alternativas de nomenclatura para o 

médio e longo prazo. 

 

 

4.1 Alternativas de classificação do aeroporto de Congonhas 
 

Conforme já apresentado, as boas práticas internacionais para aeroportos sugerem que as 

classificações para aeroportos podem ser divididos em 3 níveis: 13 

  

1. Nível 1: Capacidade do aeroporto é suficiente para receber todos os operadores, não 

havendo necessidade de distribuição de slots; 
2. Nível 2: Aeroporto com potencial de saturação em alguns momentos, conflitos potenciais 

podem ser resolvidos entre operadores e administradores, não havendo restrição de 

distribuição de slots; 
3. Nível 3: Demanda dos operadores é superior à capacidade do aeroporto, sendo 

necessária uma coordenação dos slots disponíveis. 

  

O aeroporto de Congonhas é classificado como sendo de nível 3, no entanto, conforme apresentado 

na Figura 1, este possui certas peculiaridades, i) seu nível de saturação é muito superior aos demais 

aeroportos de classificação similar, ii) seu nível de concentração é extremamente elevado, com 

apenas duas companhias sendo detentoras de mais de 90% dos slots disponíveis e iii) infraestrutura 

limitada, sem ser possível vislumbrar alternativas de médio e longo prazo para que este tenha sua 

capacidade aumentada além do incremento de slots já anunciado. Diante deste cenário, Yusuf 

Mauladad apresenta as 3 (três) principais possibilidades de classificação: 

  

A. Nível 4: o que seria um nível inexistente nas classificações utilizadas pela WASG, 

indicando que o aeroporto possui uma demanda significativamente superior aos aeroportos 

classificados como sendo de nível 3 (WASG); 
B. Nível 3 Plus: manutenção da classificação atual, porém introduzindo regras específicas 

para alocação de slots neste tipo de aeroporto; 

 
13 INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION – IATA. Worldwide Slot Guidelines. Geneva: IATA. Disponível em 
https://www.iata.org/policy/slots/pages/slot-guidelines.aspx. 
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C. Nível 3 com regras locais: aeroporto de nível 3 (WASG), porém com aplicação de normas 

locais, em adição às normas WASG. 
  

Dentre as alternativas apresentadas, Yusuf Mauladad alerta para o risco de que a escolha pela 

classificação como nível 4 do aeroporto de Congonhas gere dificuldade no futuro. Caso a WASG 

crie esta classificação no futuro, seria natural que novas normativas e exigências venham a ser 

aplicadas ao aeroporto de Congonhas. Em caso semelhante, conforme apresentado anteriormente 

para o caso de LaGuardia, optou-se pela aplicação de regras específicas para aquele aeroporto, 

mantendo sua classificação como nível 3, o que é mais adequado para aeroportos domésticos, 

como LaGuardia e Congonhas. 

  

Portanto, tendo em vista o que é demonstrado nas experiências internacionais e na análise dos 

potenciais riscos futuros, recomenda-se que seja mantida a classificação de nível 3 para o aeroporto 

de Congonhas, aplicando, no entanto, regras específicas que gerem ganhos para o consumidor. 

Desta forma, seriam mantidas as regras basilares adotadas internacionalmente, sem se afastar das 

classificações adotadas internacionalmente, implementando adaptações locais para otimização do 

processo de distribuição de slots em Congonhas. 

  

Uma vez verificada a importância de uma correta classificação do aeroporto de Congonhas e do 

impacto positivo na diminuição da concentração no aeroporto de Congonhas, é discutido a seguir, 

do ponto de vista regulatório e das peculiaridades do setor, trazidas por Yusuf Mauladad, quais 

aspectos devem ser preponderantes na definição das novas regras a serem aplicadas, sendo 

destacados os seguintes aspectos: 

  

1. Importância de qualificação técnica para novos entrantes na distribuição dos slots em 

aeroportos saturados;  

2. Impacto concorrencial ao permitir a ação coordenada de novos entrantes ligados a 

empresas com posição dominante;  

3. Análise do impacto ao se permitir a comercialização de slots no mercado secundário; e 

4. Proposição de mecanismo para entrada de novos entrantes e adequação da distribuição 

de slots no futuro, por meio da redistribuição de slots de maneira periódica. 
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4.2 Qualificação Técnica dos novos entrantes 
 

A Proposta de Resolução, em substituição a Resolução ANAC nº 338/2014, estabelece novos 

critérios para garantir a contestabilidade do mercado, ao pretender apresentar uma regulamentação 

que não represente mais um empecilho à entrada de novos operadores e que viabilize o aumento 

da concorrência.  

 

Isto porque, conforme consta no Relatório de Análise de Impacto Regulatório que embasa a 

proposta de resolução, “tem-se que a recente alteração do número de slots para qualificação de um 

novo entrante no aeroporto de Congonhas, por si só, não foi capaz de garantir a contestabilidade 

do mercado. É clara a existência de economias de escala que favorecem a posição dominante e 

dificultam que novos entrantes, em especial de pequeno porte, consigam rivalizar com as empresas 

lá estabelecidas”.14 

 

Assim, nesse caso a escassez de infraestrutura aeroportuária (slot) e aeronáutica é a principal 

barreira à entrada de novos concorrentes no mercado. Os aeroportos coordenados (saturados), por 

não permitirem ou dificultarem a entrada de novas empresas ou ampliação da participação de 

companhias com menos slots, não podem ser caracterizados como um mercado contestável. Por 

isso, a regulação do acesso aos horários de pouso e decolagem assume papel fundamental para a 

concorrência no setor. 

 

Assim, é muito importante que a Proposta de Resolução não crie dificuldades a novos entrantes 

nesse mercado ou impeça a ampliação da participação de companhias com reduzido número de 

slots, desde que capazes de garantir a efetiva concorrência mediante prévia qualificação 

operacional e financeira, por meio de regras de entrada claras e eficazes. Importante destacar que 

fomentar contestabilidade do mercado não significa defender que simplesmente se promova o 

acesso indiscriminado de qualquer empresa, mas sim aproximar ao máximo critérios objetivos de 

qualificação desses competidores, afastando empresas que não possuam comprovada capacidade 

de oferecer o serviço com nível mínimo de segurança, eficiência operacional e capacidade 

financeira, possibilitando uma competição efetiva e, por consequência, beneficiando o consumidor 

por meio da ampliação da oferta de voos, diminuição de preços e maior conectividade. 

 

 
14 ANAC, Nota Técnica nº 12/2020/GTRC/GEAM/SAS, Análise de Impacto Regulatório (AIR) de revisão da Resolução ANAC nº 
338/2014. Consulta Pública nº 19/2021. 
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Atualmente, a Resolução ANAC nº 338/2014, conforme consta no Relatório de Análise de Impacto 

Regulatório (AIR), funcionava como uma barreira regulatória a novos entrantes, pois não dispunha 

de mecanismos eficientes para garantir a entrada de novos concorrentes.15 

 

6.3. Tendo em vista que não há possibilidade de solução do problema de falta capacidade 

no curto prazo, o acesso de empresas aéreas entrantes ao aeroporto de Congonhas fica 

condicionada à eventual perda do histórico de slots pelas empresas incumbentes, 

decorrentes do resultado do monitoramento do uso dos slots alocados. Nesse sentido, ao 

verificar a evolução da concentração no aeroporto, medida pelo HHI, percebe-se que ao 

longo dos anos o mecanismo de acesso da Resolução ANAC nº 338/2014 não levou a uma 

situação onde houvesse uma distribuição mais equilibrada dos slots do aeroporto.16 

 

Portanto, existe preocupação com a qualificação técnica de um novo entrante para que não se 

favoreça a posição dominante das empresas já estabelecidas nos aeroportos saturados.  

 

Assim, entendemos que a melhor opção normativa deve prever a adoção de critérios diferenciados 

na alocação dos slots, visando permitir que os slots disponíveis no banco possam ser distribuídos 

para empresas aéreas com menor participação no aeroporto de Congonhas, criando-se uma 

restrição de aumento do quantitativo de slots para empresas aéreas que possuam um elevado 

percentual de participação de mercado no aeroporto. 

 

A teoria econômica prevê que mais competição pode reduzir preço para os consumidores e 

melhorar a disponibilidade do serviço. Por outro lado, pode ocorrer de novos entrantes não 

qualificados terem custos médios muito altos, levando ao encarecimento do serviço aos 

consumidores. Os resultados do modelo econômico da seção 3 refutam esta segunda hipótese, ou 

seja, no caso do mercado brasileiro de aviação o aumento da concorrência tende a reduzir o preço 

dos serviços. Logo, a aplicação de uma regra de limitação de participação de mercado para cada 

empresa seria benéfica para o consumidor final. Este ponto é corroborado pelas colocações de 

 
15 Com relação à normatização atual, é importante observar o que a AIR traz comentários sobre a atual regulamentação: “3.5.3. As 
práticas adotadas pela Resolução nº 338/2014, sugeridas no WASG, possuem diversas críticas. A primeira e mais comum é que a 
distribuição de slots segundo os critérios do WASG não é eficiente, levando a concentração de slots com poucos operadores e 
contribuindo, com isso, para a concentração de mercado. O atual normativo também não traz mecanismos capazes de permitir, em 
aeroportos domésticos, que novos entrantes conjuguem a capacidade operativa com a rivalidade efetiva às incumbentes, bem como a 
aferição do resultado gerado pelos slots distribuídos.”. 
16 Nota Técnica Nº 5/2019/GTRC/GEAM/SAS, fundamentação para o processo de Tomada de Subsídios sobre a Revisão da Resolução 
nº 338/2014. 



 
 

32 / 51 
FGV Projetos CE Nº 1339/21 

Este relatório contém informações confidenciais. Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, 
copiá-lo ou revelar o seu conteúdo. 

Yusuf Mauladad, que alerta para a importância de definição de regras claras na distribuição de slots 

que tenham por objetivo maximizar a competitividade e diminuir a concentração. 

 

Para além da distribuição de slots a novos entrantes, é imprescindível primar por sua qualificação 

técnica e financeira, tal qual se observa nos mais diversos contratos de concessão. Guardadas as 

especificidades de cada setor e do que se está a tratar, é inegável observar como boa prática que 

se estabeleça requisitos objetivos para a qualificação técnico operacional, de modo a afastar 

empresas despreparadas para os desafios que aeroportos muito saturados, como é o de 

Congonhas, requer. Como destacado por Yusuf Mauladad, a entrada de empresas sem 

comprovada capacidade de operação pode fazer com que os slots sejam subutilizados, o que traria 

prejuízo significativo aos usuários do sistema. 

 

Exigir a entrada de empresas com comprovada capacidade de operação é prática recorrente nos 

diversos setores regulados da infraestrutura, de modo que os agentes públicos possam ter a 

comprovação que determinada empresa apresenta capacidade efetiva para executar o objeto do 

contrato. Veja-se, por exemplo, nesse sentido, a licitação da Rodovia Lote Piracicaba-Panorama 

(PIPA)17 e, principalmente, a Linha 8 e 9 – CPTM,18 em que se exigiam como requisitos de 

qualificação técnico-operacional a comprovação de (i) experiência prévia de um ano consecutivo 

como responsável em gestão de ativos de infraestrutura; e (ii) que tenha gerado determinado valor 

em receita operacional anual. 

 

Com isso, pretende-se garantir certa previsibilidade aos agentes públicos que, ao delegar 

determinado serviço público ao privado, desejam evitar ao máximo a interrupção abrupta na 

prestação dos serviços, que afetam de sobremaneira os consumidores, que praticamente sem aviso 

se veem desamparados e sem poder receber o serviço contratado. No caso do aeroporto de 

Congonhas este problema é ainda mais severo, uma vez que, caso determinada empresa deixe de 

oferecer o serviço, a sua substituição por outras empresas é mais burocrática, sendo necessária a 

realocação de slots. 

 

Importante destacar que o aumento da concorrência, conforme pontuado por Yusuf Mauladad como 

sendo um fator preponderante na definição das regras de distribuição de slots, não deve ser 

entendido simplesmente como a distribuição não coordenada de slots. Conforme apresentado na 
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análise econômica, os ganhos de escala são verificados quando a relação quadrática é incorporada 

ao modelo, revelando que o bem-estar do consumidor possui um ponto de maximização em 

determinados níveis de concentração. Este resultado é obtido pois companhias aéreas não operam 

rotas de maneira desconexa, sendo necessário um número significativo de slots para que a 

operação seja de fato otimizada, permitindo que a concorrência beneficie o consumidor final. 

 

Portanto, recomenda-se que as regras a serem definidas para a distribuição e redistribuição de slots 

em aeroportos com as características de Congonhas contemplem critérios claros e objetivos para a 

qualificação técnica dos novos entrantes, denominadas regras de entrada, de modo a exigir 

indicadores que minimizem as chances de interrupção no serviço. Além de regras  de entrada 

claras, é essencial a aplicação de indicadores que impliquem no retorno dos slots ao banco para 

nova distribuição caso estes não sejam atendidos. Desta forma criam-se os incentivos necessários 

para que as empresas entrantes sejam qualificadas e apresentem boa performance. 

4.3 Ação coordenada de novos entrantes ligados a grupos 
econômicos consolidados no setor 

 

Da entrevista realizada com Yusuf Mauladad, destaca-se a importância indicada para que as 

relações entre companhias aéreas estabelecidas pertencentes a grupos econômicos similares 

àqueles de novos entrantes seja observada. Uma vez que a análise econométrica revela que a 

diminuição da concentração no aeroporto é Congonhas é algo que deve ser buscado nas novas 

regras, imperioso observar se um novo entrante é, de fato, um novo entrante, ou se este é uma 

extensão de uma empresa já consolidada. No caso do novo entrante pertencer ao mesmo grupo 

econômico de uma empresa consolidada verifica-se que a destinação de slots para o novo entrante 

não acarretaria uma diminuição do HHI de fato, mas sim no seu aumento, uma vez que, em havendo 

coordenação de preços, não se verifica qualquer aumento na concorrência, mas sim a diminuição. 

 

Portanto, do ponto de vista regulatório e concorrencial, recomenda-se que companhias 

pertencentes ao mesmo grupo econômico sejam tratadas, para a distribuição de slots, como sendo 

uma só, garantindo que a distribuição atinja seu objetivo de fato, e não apenas no papel. 

 

 

4.4 Mercado Secundário 
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Atualmente a Resolução nº 338/2014 define em seu artigo 31 que é vedada a comercialização, 

cessão gratuita ou onerosa de slots. A Proposta de Resolução permite a cessão de slots (artigo 13), 

no entanto, a empresa de transporte aéreo que ceder slots estará proibida de receber slots do banco 

de slots por 3 (três) temporadas equivalentes, salvo nos casos em que não houver outra empresa 

interessada (Art. 13, §1°); Cessão somente possível se o slot tiver tido histórico de slots reconhecido 

por 3 temporadas equivalentes (Art. 13, §2°); e existe limitação de recebimento de slots para 

empresas de transporte aéreo acima do limite de participação percentual de slots no aeroporto (Art. 

13, §3°). Assim, com a retirada das vedações a cessões é possível que uma operadora que não 

obtenha um slot junto a ANAC pelo fato de não haver slots disponíveis em número suficiente, possa 

obter junto aos demais operadores.  

 

No entanto, cumpre analisar se a comercialização dos slots no mercado secundário pode ocasionar 

um efeito indesejado ao setor aéreo, qual seja, concentrar ainda esse mercado de modo a fortalecer 

indevidamente a posição das empresas aéreas dominantes e promover vantagens competitivas 

indevidas à certos operadores. 

 

Nesse sentido, a Nota Técnica nº 12/2020/GTRC/GEAM/SAS apresentou importantes reflexões, 

inclusive, ao afirmar que a Tomada de Subsídios que antecedeu a Consulta Pública nº 19/2021 já 

apontava que não existe consenso entre as companhias aéreas brasileiras e estrangeiras em 

relação à possibilidade de mercado secundário. Ademais, ao definir o problema, o mencionado 

documento afirma que nos últimos anos foi possível observar um movimento de fusões e aquisições 

de empresas aéreas, “com o possível objetivo de obter o direito de uso de mais slots em aeroportos 

supersaturados, onde não há mais slot a ser distribuído”, assim, tal prática seria um contorno legal 

à então proibição de venda dos direitos de uso de slots e se configurava “como um estímulo 

perverso à concentração”. 

 

Outro aspecto fundamental a ser analisado é que, muito embora o mercado secundário vise, em 

teoria, facilitar o acesso a slots, a concentração do mercado pode aumentar, sobretudo nos 

aeroportos mais saturados, conforme se verifica em outros países em que o mercado secundário 

de slots é permitido. 

 

Ademais, é preciso ressaltar que a alocação de slots é um ato administrativo precário de uso, por 

meio de uma cessão não onerosa, e não integra o patrimônio das empresas de transporte aéreo ou 

dos operadores aéreos, porém representa apenas um direito temporário de uso da infraestrutura 
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aeroportuária, que as empresas fazem pleno uso econômico, dele auferindo rendas de escassez e 

posicionamento estratégico nos aeroportos congestionados, com repercussão sobre todo o 

mercado de aviação civil. Trata-se, portanto, de um bem econômico de valor considerável, porém 

sem preço definido devido à restrição legal existente.19  

 

Outro efeito previsível da autorização de comercialização de slots é seu efeito indireto sobre a 

competitividade no setor como um todo, uma vez que empresas com maior número de slots, 

passariam a ter um ativo comercializável de grande valor, o qual poderia servir inclusive como 

garantia para obtenção de financiamentos junto ao mercado financeiro. Observa-se, portanto, que 

além de possibilitar a maior concentração do mercado, esta iniciativa pode afetar significativamente 

o equilíbrio concorrencial no mercado, aumentando o poder de empresas líderes e criando novas 

barreiras de entrada para futuros novos concorrentes. 

 

Ademais, uma vez que a empresa passe a poder comercializar o slot, está se reconhecendo, 

mesmo que indiretamente, que aquele é um direito transacionável da empresa aérea e, dessa 

forma, se no futuro a ANAC entender que esse instrumento não é mais adequado, isso poderia ser 

mais difícil de ser retirado”.20 Nesse sentido, não julgamos adequado um mercado secundário de 

slots, livre ou regulado. 

 

A seguir, com base na Nota Técnica nº 12/2020/GTRC/GEAM/SAS, estão relacionados os principais 

pontos que corroboram as desvantagens em se permitir que a comercialização dos slots no 

mercado secundário:21 

 

© Possível aumento do custo e consequentemente tarifa para o passageiro;  

© Redução da distribuição de slots no aeroporto por devolução;  

© Possível aumento da concentração;  

© Passa a reconhecer o slot como direito de uso comercializável, mesmo que indiretamente;  

© Possível desequilíbrio no nível de competição do mercado como um todo; 

© Dificuldade em voltar e não permitir o mercado secundário;  

© Pode prejudicar outras medidas que pretendam retirar slots utilizados de forma ineficiente 

para compor o banco. 

 

 
19 CADE. Alocação de slots em aeroportos congestionados: análise econômica dos mecanismos de entrada p.56 
20 Nota Técnica nº 12/2020/GTRC/GEAM/SAS, item 4.5.13. 
21 Item, item 4.5.17 da Nota Técnica nº 12/2020/GTRC/GEAM/SAS. 
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A análise regulatória corrobora os resultados obtidos na análise econômica, uma vez que a 

possibilidade do mercado secundário de slots tende a promover a concentração do mercado, tendo 

em vista que empresas com mais slots tendem a ser aquelas com maior poder econômico, as quais 

provavelmente seriam aquelas com maiores possibilidades de adquirir slots neste novo mercado. 

Com o maior nível de concentração, iria-se em sentido contrário ao objetivo da Proposta de 

Resolução, que seria de aumentar a concorrência no aeroporto de Congonhas, diminuindo o HHI e 

aumentando o bem-estar do consumidor. Desta forma, não se verifica como o mercado secundário 

traria mais benefícios do que malefícios. 

 

Uma vez compreendidos os riscos da implementação do mercado secundário, importante buscar 

alternativas para equilíbrio da distribuição de slots em Congonhas ao longo do tempo, uma vez que 

as decisões tomadas na próxima distribuição tendem a impactar este mercado por muitos anos, 

gerando o perigo de criar distorções ao longo dos anos. Buscando evitar que determinadas 

distorções impactem o setor aéreo brasileiro no longo prazo, é indicada a seguir uma alternativa de 

realocação de slots para o aeroporto de Congonhas. 

 

 

4.5 Proposição de mecanismo para entrada de novos entrantes e 
adequação da distribuição de slots no futuro 

 

Conforme discutido anteriormente no documento, o aeroporto de Congonhas possui a característica 

de ter limitações geográficas e de infraestrutura, não sendo crível que o número de slots seja 

ampliado novamente no futuro. Desta forma, verifica-se que, caso a distribuição a ser realizada em 

2022 seja perpétua – companhias que receberem os slots os terão para sempre, desde que 

cumpram os requisitos mínimos de operação – isto pode gerar distorções significativas no futuro. 

 

Analisando-se a situação atual do aeroporto de Congonhas, verifica-se que tais distorções já 

ocorrem hoje, uma vez que as companhias que representam aproximadamente 60% do mercado 

nacional detém mais de 90% dos slots em Congonhas. As novas regras a serem definidas não 

devem apenas buscar reparar as distorções atuais, mas também impedir que novas distorções 

sejam criadas. Conforme apresentado na Tabela 8, em se aplicando as regras do “cenário 3”, que 

consiste na replicação da distribuição do mercado nacional no aeroporto de Congonhas, teríamos 

a seguinte alteração na composição dos slots de Congonhas: 
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Figura 4: Simulação do impacto na distribuição de slots de Congonhas caso as regras definidas no cenário 

3 sejam aplicadas. 

Fonte: Elaboração própria 
 

Importante ressaltar que a diferença entre o cenário atual e aquele após a distribuição não afeta os 

direitos históricos, uma vez que a proporção entre as empresas só se altera devido a alocação de 

novos slots, sem supressão dos direitos históricos. 

 

Como se observa na Figura acima, o congelamento no tempo da distribuição de slots resultou na 

significativa desconexão entre a participação de mercado das empresas na indústria nacional e o 

número de slots que estas operam no aeroporto de Congonhas. Para evitar que tal problema volte 

a ocorrer, propõe-se que, periodicamente, determinada porcentagem dos slots de cada companhia 

seja reintegrada ao banco de slots, a qual será redistribuída conforme as regras definidas para as 

redistribuições periódicas. Assumindo-se que se adote a regra proposta no cenário 3 da análise 

econômica e que 5% dos slots fossem retornados ao banco de slots anualmente, poderíamos ter 

uma situação na indústria nacional conforme a apresentada a seguir: 
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Figura 5: Simulação de alteração na participação de empresas na indústria aérea nacional 

Fonte: elaboração própria 
 

Neste cenário, simula-se que um novo entrante no mercado doméstico nacional passaria a ter 

participação de 3,3% na indústria, enquanto companhias já atuantes teriam sua participação 

alterada, com Azul e Passaredo observando incrementemos enquanto a Latam e Gol, uma queda. 

Importante reiterar que tais alterações se dão na participação, isto é, a soma deve ser igual a 100%, 

mesmo que o mercado como um todo tenha crescimento no número de passageiros transportados. 

 

Na regra que se propõe, cada empresa, um ano após a última distribuição de slots, devolveria ao 

banco 5% dos seus slots, sendo sua redistribuição executada de tal modo que a nova composição 

de slots em Congonhas buscasse reproduzir a participação de cada empresa na indústria nacional. 

Propõe-se que tal procedimento seja repetido anualmente, permitindo que a participação das 

empresas no aeroporto de Congonhas se adeque de maneira constante e gradual. No cenário 

simulado, apresentado na Figura 5 e se adicionando a suposição de que esta participação se 

mantenha constante no ano seguinte, teríamos que o resultado da regra de distribuição seria o que 

segue: 
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Figura 6 - Simulação do resultado da regra de redistribuição anual de slots no aeroporto de 

Congonhas 
Fonte: elaboração própria 

 

Conforme observado no exemplo acima, a 1ª redistribuição anual não seria suficiente para 

reproduzir integralmente em Congonhas a distribuição nacional. Já a 2ª redistribuição permitiria que 

cada empresa, incluindo a entrante, tivesse número de slots em Congonhas equivalente à sua 

participação na indústria nacional, de forma que esta fosse completamente reproduzida neste 

aeroporto. 

 

Importante observar que esta proposta limita em 5% (ou no limite a ser determinado pela regra a 

ser implementada) a redução de slots, permitindo que os slots de Congonhas se adaptem à situação 

da indústria como um todo, de maneira orgânica e sem grandes impactos pontuais. Acredita-se que, 

desta forma, proporciona-se um mercado contestável e concorrencial, maximizando o bem-estar do 

consumidor e dando previsibilidade à indústria. 

 

Este tipo de regra se mostra essencial para o caso do aeroporto de Congonhas, uma vez que, 

conforme mencionado anteriormente, não se vislumbram alternativas para a ampliação do número 

de slots neste aeroporto no futuro. Por mais justas e eficientes que sejam as regras utilizadas para 

a distribuição de slots, caso não haja um mecanismo efetivo para sua redistribuição, a 

contestabilidade deste mercado estará certamente afetada, pois empresas mais eficientes, inclusive 

futuras novas entrantes, que prestem um melhor serviço e beneficiem mais o consumidor não terão 

mecanismos para ampliar sua presença em um dos mais importantes aeroportos do país. 
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5. Conclusões e Recomendações 
 

Conforme observou-se neste estudo, o mercado de aviação civil brasileiro passou por um contínuo 

processo de desregulamentação ao longo dos últimos 25 anos. A partir da análise de dados do ano 

de 2019, a participação de mercado das três maiores empresas de aviação, medido em percentual 

de voos, foi calculada em 92%. Quando a situação do aeroporto de Congonhas é analisada, verifica-

se que o nível de concentração é muito superior, com duas companhias sendo responsáveis por 

87% dos slots no aeroporto.22  

O presente estudo demonstra que o aeroporto de Congonhas possui peculiaridades em relação aos 

demais, uma vez que é o único aeroporto analisado que possui um nível de saturação igual a 100%, 

capacidade limitada (física e operacional) para expansões futuras e, conforme indicado 

anteriormente, possui um nível elevado de concentração. 

A partir de uma análise econométrica robusta, baseada unicamente em dados públicos 

disponibilizados pela ANAC, foi possível estimar como a distribuição de slots no aeroporto de 

Congonhas pode afetar o nível de competitividade do mercado de aviação comercial e quanto isso 

pode mudar o excedente dos consumidores. Os resultados sugerem que uma redistribuição de slots 

que permita a diminuição na concentração de mercado poderia aumentar o excedente do 

consumidor, isto é, o aumento da concorrência tende a beneficiar o consumidor final. Assim, 

utilizando um modelo econométrico de estimação com efeitos fixos de mês, ano e operadora, 

encontra-se que o aumento da concentração de slots no mercado encarece os preços das tarifas 

aéreas e diminui a quantidade de passageiros voando. 

Aliando-se ao estudo econométrico e à análise regulatória da situação no Brasil e às experiências 

internacionais, sobretudo em linha com as contribuições do renomado entrevistado Yusuf 

Mauladad, verifica-se que deve haver a busca pelo equilíbrio entre o nível de concentração no 

aeroporto de Congonhas e a possibilidade para que haja possibilidade de ganhos de escala para 

os operadores. Por meio deste equilíbrio, garantido a entrada e ampliação da operação de 

companhias qualificadas, espera-se que seja alcançada a efetiva otimização da malha aérea de 

cada companhia, a qual depende de haver slots suficientes que garantam uma operação segura e 

suficientemente flexível.  

 
22 Dados históricos referentes ao baseline de slots para a temporada de inverno do ano de 2021. 
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Com o intuito de aumentar a eficiência do mercado e permitir mais dinamismo concorrencial, 

recomenda-se a redistribuição periódica dos slots a fim de garantir a contestabilidade do mercado. 

A fim de produzir mais competição e aumentar o bem-estar do consumidor, sugere-se uma redução 

de concentração na distribuição dos slots em Congonhas, limitando-se a participação de mercado 

das empresas. Além disso, deve-se atentar para a o tratamento dado a companhias pertencentes 

ao mesmo grupo econômico, evitando que regras pensadas para aumentar a concorrência sirvam, 

na verdade, para aumentar a concentração.  

Ademais, verifica-se que a autorização de comercialização de slots no mercado secundário traria 

incentivos adversos para as empresas. Dessa forma, recomenda-se a proibição do mercado 

secundário, de modo a evitar sua concentração, às custas do consumidor. Além disso, deve-se 

prezar pela qualidade e segurança dos serviços, por meio de regras de entrada claras e objetivas 

que impeçam que entrantes sem qualificação mínima recebam slots para os quais não possuam 

capacidade de operar. Em consonância com as regras para a entrada de novos operadores deve-

se atentar para a importância de que apenas operadores com efetiva capacidade técnica, 

operacional e financeira recebam slots adicionais. Caso contrário há risco de redução de oferta de 

voos, como mostra a literatura e o modelo estimado na seção 3.  

Por fim, seguindo a experiência internacional, recomenda-se a não utilização da classificação “nível 

4” para o aeroporto de Congonhas, sob o risco de não aderência às eventuais alterações das 

normas internacionais. As peculiaridades do aeroporto de Congonhas demandam que este seja 

tratado com regras locais específicas, maximizando a eficiência no uso da infraestrutura existente 

e, por consequência, o bem-estar do consumidor. 
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Anexo 1 – Exercícios de Robustez 
 

Como exercício de robustez dos resultados, esta seção mostra alguns exercícios empíricos 

paralelos aos que foram apresentados anteriormente. Primeiramente, realiza-se o mesmo 

procedimento em dois estágios; entretanto, agora, no primeiro estágio a variável dependente é a 

tarifa média e não a tarifa média por quilômetro. Além disso, inclui-se a distância como variável 

explicativa.  

 

A Tabela 11 mostra os resultados da primeira etapa e, novamente, todos os coeficientes são 

estatisticamente significativos a um grau de confiança de 99%. Agora, o aumento de 100 pontos no 

HHI gera uma mudança de 28% na tarifa média. 

 

Tabela 11 – Resultado da Estimação de Primeiro Estágio, modelo alternativo 

Variável Dependente: Tarifa média 

  Coeficiente   

Intercepto 5,1628796 *** 

HHI 0,0000286 *** 

Load factor 0,3184545 *** 

Distância 0,0003204 *** 

      

Efeito Fixo     

Operador Sim  

Ano Sim  

Mês Sim  

      

Obs.: 5301  

R2 0,4776   

Significância Estatística: ***: 0,001; **: 0,01; *: 0,05; .: 0,1 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Para o segundo estágio, analogamente à versão anterior, estima-se a quantidade de passageiros 

pagos utilizando o preço estimado no primeiro estágio. Apenas atentando que agora o preço 

estimado refere-se a tarifa média por trecho e não mais tarifa média por quilômetro. E, como no 
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exercício anterior, os coeficientes são todos estatisticamente significantes, como mostra a Tabela 

12. 

 

Tabela 12 – Resultado da Estimação de Segundo Estágio, modelo alternativo 

Variável Dependente: Passageiros 

 
Coeficiente 

 
Intercepto 19805,79 *** 

𝑝 ̂ -18,32 *** 

      

Obs.: 5301 
 

R2: 0,03187   

Significância Estatística: ***: 0,001; **: 0,01; *: 0,05; .: 0,1 

Fonte: Elaboração própria. 

 

E com a relação de demanda estimada, a Figura 2 apresenta esta relação e o excedente do 

consumidor, representado pela área do triângulo em amarelo na figura. Novamente, o exercício de 

simulação encontra, para diferentes cenários de concentração de slots aeroportuários, diferentes 

níveis de excedentes, representados na Tabela 13. Os cenários simulados são os mesmos feitos 

no exercício anterior e os resultados são semelhantes, com uma diminuição no excedente quando 

o mercado concentra - cenário 1 - e um aumento quando o mercado diminui a concentração - 

cenários 2 e 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Relação Estimada de Demanda por Passagens Aéreas, modelo alternativo 
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Fonte: Elaboração própria. 

 

Tabela 13 – Variação no Excedente do Consumidor, modelo alternativo 

 
Tarifa Média 

Demanda 

Estimada 

Excedente do 

Consumidor 

Variação no 

Excedente 

Variação 

no HHI 

Cenário Base 423,81 12042 3957996 - - 

Cenário 1 431,62 11899 3864511 -2,4% 19,3% 

Cenário 2 416,64 12173 4044759 2,2% -18,0% 

Cenário 3 417,27 12162 4037161 2,0% -16,4% 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Por fim, para o exercício de saciedade de concentração com relação a frequência de voos, realiza-

se um exercício substituindo o número de decolagens pelo número de assentos disponíveis para 

um dado ano, mês, companhia aérea e trecho de voo. O intuito do exercício é controlar não apenas 

pelo número de aeronaves que realizam a operação, mas também pelo tamanho das mesmas. 

Como mostra a Tabela 14, os coeficientes são estatisticamente significantes, o que permite traçar 

a relação não linear entre concentração e número de assentos disponíveis. 

 

 

Tabela 14 – Resultado da Estimação da Relação Concentração de Slots e Assentos 

Variável Dependente: Assentos 
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Coeficiente 

 
Intercepto -12342,32280 * 

hhi 16,45305 *** 

hhi^2 -0,00237 *** 

      

Obs.: 5301 
 

R2: 0,003747   

Significância Estatística: ***: 0,001; **: 0,01; *: 0,05; .: 0,1 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

  



 
 

47 / 51 
FGV Projetos CE Nº 1339/21 

Este relatório contém informações confidenciais. Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, 
copiá-lo ou revelar o seu conteúdo. 

Anexo 2 – Entrevista com Yusuf Mauladad 
 

As seguintes perguntas foram direcionadas ao especialista Yusuf Mauladad pela equipe da FGV: 

 

 

1) Which are the main guidelines and standards for slot allocation worldwide? 

R: As air transportation grows there are several airports worldwide where the capacity of the airport 

is insufficient to provide access to all operators for all flights they wish to operate at those airports. 

At the most congested airports, operators must request and obtain slots for their operations and the 

airport slot coordination process uses slots to ensure that operations at an airport are within the 

capacity of the airport. The Worldwide Airport Slot Guidelines (WASG) are an international standard 

for airport slot coordination. According to WASG an airport is classified into one of the following 

categories:  

Level 3 – It is not possible to meet the all the demand from operators. The airport slot coordinator 

allocates slots to airlines to manage operations within available capacity. Some requests for slots 

will be denied.  

Level 2 – Potential for congestion at some times which is resolved by mutual agreement between 

operator and airport facilitator. Facilitator does not deny an operator request for a slot.  

Level 1 – The capacity of airport is sufficient to meet demand from all operators. No slots required 

 

2) Due to its singularity, what are the main proposals to reclassify Congonhas Airport 
(CGH)? What are the main consequences of each alternative? 

R: CGH is very capacity limited from a runway perspective and a terminal perspective. Some 

changes are proposed for the slot coordination process for CGH which will be in addition to or 

override some aspects of the current process. With these changes it is proposed that CGH be 

considered in a separate category from other level 3 airports. For purposes of separated 

classification CGH could be classified in one of the following ways:  

A. Level 4 – A new level not defined in the WASG indicating significantly higher capacity constraints 

and very different rules than usual for level 3 airports.  

B. Level 3 Plus (3+) – An airport that is coordinated at WASG level 3 with additional rules for airport 

slot coordination.  

C. Level 3 with Local Rules – An airport to which local rules apply in addition to the WASG level 3 

rules.  
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If the Level 4 classification is adopted, then we should be prepared to adjust if the WASG adopts 

Level 4 in the future. The Level 3 with Local Rules terminology is similar to the approach already 

used in the industry for some level 3 airports where local rules supersede the WASG process. 

Regardless of if which way is used to classify CGH, there are factors to be considered for the new 

changes, some of which are covered below. 

 

3) Is there an international benchmark that can be an adequate comparison for 
Congonhas Airport (CGH) situation? In case there is, does this airport follow WASG 
slot allocation process? 
 

R: When looking for precedents for a comparable situation with a very congested slot-controlled 

airport where the process is somewhat different from the WASG standard New York LaGuardia 

(LGA) comes to mind. While CGH and LGA are different in some ways there are enough similarities 

for us to keep in mind as we consider the new proposals for CGH.  

CGH and GRU and both airports in the Sao Paulo area. CGH is a smaller airport that offers domestic 

flights operated by Brazilian airlines closer to the city center. GRU offers international flights also 

and is served by both Brazilian and Non-Brazilian airlines.  

LGA and JFK and both airports in the New York City area. LGA is a smaller airport that offers 

domestic flights operated by US and Canadian airlines closer to the city center. (Flights from Canada 

are treated as US domestic flights). JFK offers international flights also and is served by both US 

and Non-US airlines. 

The FAA process for slot coordination for LGA has some variations from the WASG level 3 process. 

This different process for LGA slot coordination better fits the commercial and operational needs of 

the airport and airlines. With no international flights there is less concern about reciprocity with 

international airports outside the US. It should be noted that the FAA process for LGA is particularly 

different in ways such as:  

- The use of slot-IDs to uniquely identify slots.  

- Slot utilization measured for all days of week combined for two-month periods instead of WASG 

approach of measuring slot utilization for each day of week separately for summer or winter IATA 

season periods.  

In summary, in LGA we have a precedent or example of a very congested airport limited to domestic 

flights which has a different FAA slot coordination process than WASG. Similarly, in CGH we could 

also have an airport limited to domestic flights, where the ANAC airport slot coordination process 

could be different from WSAG standards. 
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4) In your opinion, what are the main guidelines that should be applied to proper 
allocation of new slots in Congonhas Airport (CGH)? 

When defining a different airport slot allocation process for an airport it is critical to have a very 

clearly defined process for allocating slots at the airport. Therefore, the proposed process for CGH 

airport slot coordination should clearly define how slots will be allocated to airlines/operators. With 

WASG, provided the operator has operated a slot to the required utilization, the operator retains the 

historic rights to the slot for subsequent seasons. Therefore, for CGH, there will be an expectation 

that airlines will retain their historic slots going forward. How the remaining slots are allocated must 

be made clear. It might be expected that the following principles will apply in slot allocation:  

1. By operating slots above the minimum utilization threshold airlines will retain historic rights to slots.  

2. Dominant operators that already hold a high concentration of slots at the airport will have lower 

priority for any available slots. Definitions of dominant operators and concentration of slots will be 

needed.  

3. Airlines that have the operational capability and resources to provide a reliable service with 

minimum disruption using the slots should get priority for any available slots.  

4. When considering an operator for new entrant status, relationships with another operator already 

holding substantial slots at the airport should be checked.  

5. Any other differentiators for priority should be clearly documented.  

6. Can we clarify the priority order for initial submissions for slots with differences from historic? 

There are different types of changes, for example rotation changes, equipment changes, time 

changes, service type changes, routing changes. What is the definition of small-time changes or 

change ranges? How will greater competition promotion be calculated? How will greater operational 

efficiency be calculated? 

 

5) Regarding new entrants, how relationships with other airlines (as codeshare) should 
be considered in slot allocation process? 

R: When considering allocating slots to new entrants the following should be considered:  

-Will the new entrant operate a wet lease operation for an airline already holding substantial slots?  

-Will the new entrant provide additional share to an airline holding substantial slots through 

codeshare?  

-Does the new entrant have a commercial or operational relationship with an airline holding 

substantial slots where they benefit each other at other airports? A partnership anywhere else in 

their networks means that an airline applying as a new entrant at an airport may be financially 

connected to an incumbent airline already operating at the airport. 
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Anexo 3 – Curriculum vitae  Yusuf Mauladad 
 

SLOTSCHED CONSULTING LLC, Bedford, Texas           

 

Executive Principal Consultant   

 

Advised airline clients on slot strategy with a changing regulatory environment. 

 

Provided product management and domain expertise to a client developing slot management 

software solutions. 

 

 

SABRE AIRLINE SOLUTIONS, Southlake, Texas           

 

Senior Principal – Global Sales Engineering   

 

Successfully helped airlines worldwide select the Sabre planning and scheduling software solutions 

to best meet their business requirements and support their competitive strategies. 

 

Senior Principal – Marketing and Solution Management   

 

Introduced and grew the Slot Manager and Codeshare Manager product lines into industry leading 

solutions used by 70+ airlines globally while meeting revenue and margin targets. 

 

On-site consultant to network planning departments and Sabre representative on IATA scheduling 

standards committees. 

 

Director – Delivery   

 

Led teams based in North American, Europe and Asia in delivery of Sabre Planning and Scheduling 

products on schedule and within budget. 

 

Director – Software Development   
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Managed the software engineering team developing all Sabre Planning and Scheduling products. 

 

With deep customer relationships and industry knowledge also managed P&L, design, development, 

and delivery of the AirFlite Charter, Slot Manager and PC AirFlite products. 

 

 

AMERICAN AIRLINES, Fort Worth, Texas 

 

Principal – Sabre Decision Technologies   

 

Senior Consultant – Sabre Decision Technologies   

 

Senior Consultant – American Airlines Decision Technologies 

 

 


