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1. RELATÓRIO

1.1. O mercado nacional de transporte aéreo de passageiros e carga é um dos mais
relevantes mercados de transporte brasileiro, tendo transportado 112,5 milhões de passageiros pagos

somente em 2017[1]. A regulação desse setor é feita pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).

1.2. Muito embora seja um mercado de extrema importância para os consumidores, é um
setor extremamente concentrado (ou seja, com poucos players), conforme explica o Conselho
Administra vo de Defesa Econômica (Cade) no estudo produzido pelo Departamento de Estudos

Econômicos (DEE/Cade)[2]. Por ser concentrado, há rotas em que apenas uma ou duas empresas
atuam, o que faz com que o preço das passagens aéreas tenda a aumentar em razão da saída do
mercado da Avianca. Conforme explicado pela LCA no relatório “Aspectos concorrenciais da regulação
de distribuição de slots em aeroportos coordenados” (SEI 8990955), em rotas com três ou mais
empresas projeta-se economicamente uma redução de 7,06% do valor da passagem. Ou seja, pode-se
concluir que, em regra, quanto maior o número de empresas nas rotas, mais o consumidor será
beneficiado pelo aumento da concorrência e, entre outras consequências posi vas, pela esperada
pela diminuição de preço.

1.3. Para que mais empresas atuem no mercado, é preciso reduzir as barreiras à entrada,
que consistem em “qualquer fator em um mercado que coloque um potencial compe dor em

desvantagem com relação aos agentes econômicos estabelecidos”[3],  sejam diminuídas.

1.4. De acordo com o Cade[4], uma das principais barreiras à entrada no setor é a
distribuição de slots, que pode permi r ou proibir que mais empresas atuem em uma determinada
rota. De acordo com o art. 2º, XX da Resolução nº 338/2014 que regula a matéria, um slot “é o horário
de chegada ou de par da alocado para o movimento de uma aeronave numa data específica em um
aeroporto coordenado, sendo que, para efeitos de planejamento, considera-se o horário em que a
aeronave chega ou sai do terminal, caracterizado pelo calço e descalço, respectivamente”.

1.5. Em 2018, o Brasil contava virtualmente com quatro empresas no mercado, quais sejam:
Gol, Latam, Azul e Oceanair Linhas Aéreas S.A. e AVB Holding S.A. (doravante “Avianca”). A Gol
de nha 33,7% e a Latam 30,5% de par cipação de mercado, enquanto a Azul atuou com 22,8% e a

Avianca com 12,4%[5]. Muito embora a Azul tenha a terceira maior par cipação de mercado, à frente
da Avianca, em algumas rotas a principal concorrente da Gol e da Latam era a Avianca, e não a Azul.
Isso ocorria, por exemplo, em grande parte das rotas do aeroporto de Congonhas, local no qual a

Avianca detinha 6,08% de market share enquanto a Azul detinha 3,78%[6].

Nota Técnica 6 (8991230)         SEI 08012.001701/2019-57 / pg. 1



1.6. No entanto, com a saída da Avianca do mercado, seja por meio da venda de a vos no

âmbito da recuperação judicial[7], seja pela eventual falência da empresa, teremos virtualmente
apenas três empresas no mercado, e, em algumas rotas, apenas um ou dois players, Latam e/ou Gol,
que eventualmente competirão de forma efetiva.

1.7. Diante dessa situação, a ANAC procederá com à alocação dos slots até então u lizados
pela Avianca para outros players, seja em decorrência da venda da empresa (cenário em que os
compradores se apropriarão dos slots), seja como resultado de sua falência (cenário no qual a
reconfiguração dos slots se dará conforme as regras da referida Resolução nº 338/2014).

1.8. A presente Nota Técnica tratará a) sobre os efeitos para o consumidor da situação
regulatória da distribuição dos slots, em especial no que se refere ao aeroporto de Congonhas, que
além de ser o mais saturado do Brasil, é o local onde a Avianca apresentava efe va concorrência à
Gol e à Latam. A redistribuição de slots terá impactos sobre a concorrência no setor, e,
consequentemente, ao consumidor, que pode se beneficiar ou não dessa medida a depender de como
ela ocorrerá; e b) como interpretar a norma regulatória da ANAC em questão para fins de impacto ao
consumidor.

 
2. ANÁLISE

2.1. Conforme já mencionado, em síntese, a alocação dos slots define a quan dade de
pousos e decolagens de cada companhia aérea em cada dia.

2.2. A Resolução nº 338/2014 da ANAC, além de definir os slots conforme citado, prevê que

a referida agência tem a prerroga va de fazer uma declaração de aeroporto coordenado[8], com o
obje vo de organizar a u lização da capacidade operacional dos aeroportos saturados. Hoje, são
considerados coordenados os aeroportos de Congonhas, Guarulhos, Pampulha, Recife e Santos
Dumont.

2.3. Dentre esses aeroportos, Congonhas é o mais saturado, operando com 99% dos slots
ocupados. Isso faz com que novas empresas tenham dificuldade para iniciar as operações, além de ser
um obstáculo ao crescimento daquelas que atuam com escala reduzida, já que a preferência na
distribuição de slots que não são renovados é das empresas que possuem o chamado direito

histórico[9], seguido das empresas entrantes e posteriormente, a distribuição é feita de forma

igualitária, conforme determina o §3º do art. 22 da Resolução nº 338/2014[10].

2.4. No caso, as empresas entrantes são definidas pelo art. 2º, inciso XIII da Resolução nº
338/2014 como a “empresa de transporte aéreo cuja quan dade de slots alocados por dia, após
processamento de uma série de slots solicitada num aeroporto coordenado, somadas as quan dades
de slots das empresas do mesmo grupo econômico, fique igual ou menor que 5 (cinco)  slots”. Tendo

em vista que Congonhas tem 537 slots por dia ú l[11], isso significa que a empresa entrante não pode
ter mais que 0,9% dos slots para ter preferência na distribuição.

2.5. Um estudo elaborado pela LCA indica que a limitação de 5 slots por dia por companhia
para fins de enquadramento como empresa entrante leva à pulverização dos slots em pequenas
companhias ao invés de levar à entrada de uma empresa de médio porte (ou, ainda, permi r o
crescimento de uma empresa que já atua no aeroporto, mas com pouca representa vidade), de fato
capaz de concorrer e rivalizar com as empresas que já atuam no aeroporto.

2.6. No entanto, a ANAC pode flexibilizar a definição da empresa entrante caso seja
comprovado o bene cio para u lização da infraestrutura, nos termos do art. 8º da Resolução nº

338/2014[12].

2.7. Caso seja man da a interpretação de empresa entrante com apenas 5 slots, a única
empresa atualmente no mercado capaz de concorrer de forma efe va com a Gol e a Latam, no caso a
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Azul, não será considerada empresa entrante e não terá preferência na distribuição dos slots da
Avianca. Ou seja, a Azul disputará os slots de forma igualitária com a Latam e a Gol.  Isso significa
que, na prá ca, que a Gol e a Latam serão as principais empresas a operar em algumas rotas após a
saída da Avianca do mercado.

2.8. No caso específico do aeroporto de Congonhas, na hipótese de distribuição igualitária
de slots, a Gol e a Latam elevarão a sua par cipação para 94,19%. Por outro lado, caso a Azul seja
considerada entrante, alcançará 9,86% de par cipação de mercado, conseguindo, assim, concorrer de

forma efetiva com as demais[13].

2.9. Além disso, conforme explicado pelo DEE/Cade em estudo elaborado sobre a

realocação de slots[14], uma eficiente distribuição de slots que eram da Avianca pode ser feita sem
gerar preocupações concorrenciais e seus possíveis prejuízos aos consumidores.

2.10. Tendo em vista que o estudo conduzido pela LCA indicou que quando há três empresas
operando em uma rota, os preços tendem a cair em até 7,06%, a interpretação diversa no que se
refere à empresa entrante gerará inques onáveis bene cios ao consumidor. Por outro lado, caso a
ANAC decida não flexibilizar a definição de empresa entrante e distribuir os slots de forma igualitária,
a consequência será a manutenção do atual duopólio em diversas rotas cujo origem e des no é o
aeroporto de Congonhas (já que as atividades da Avianca foram suspensas).

2.11. Portanto, a Secretaria Nacional do Consumidor preocupa-se com os efeitos prejudiciais
ao consumidor de uma literal aplicação da normativa da ANAC anteriormente citada.

2.12. Há recomendação da OCDE de que a polí ca de defesa do consumidor esteja ar culada

com a defesa da concorrência[15]. Ademais, a defesa do consumidor e da livre inicia va têm
fundamento cons tucional, que evidentemente preponderam hierarquicamente a uma resolução da
ANAC.

2.13. Assim, em razão dos possíveis impactos da decisão da ANAC quanto a interpretação da
Resolução nº 338/2014, sugere-se que a ANAC flexibilize a classificação de empresa entrante nos
termos do art. 8º do referido norma vo. Uma opção para um novo critério seria o uso da Resolução nº
336/2014, que, muito embora tenha sido revogada pela Resolução nº 387/2016, fornece parâmetros já
u lizados pela ANAC para distribuição de slots no aeroporto de Congonhas. Por essa regra, empresas
com menos de 12% dos slots seriam considerados entrantes, e todos os novos slots iriam para
entrantes. O DEE/Cade também realizou simulações com novos parâmetros de entrante, que podem

ser utilizados pela ANAC[16].

2.14. Destaca-se, ainda, que a análise das consequências da decisão regulatória da ANAC

deve ser feita de acordo com os ar gos 20 e 21 da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro[17]

(regulamentados pelo Decreto nº 9.830 de 2019), nas Diretrizes Gerais e Guia Orienta vo para

Elaboração de Análise de Impacto Regulatório da Casa Civil[18] e no art. 5º da Medida Provisória 881

de 2019[19].

2.15. E essa decisão deve ser tomada em caráter de urgência, em razão dos danos
concorrenciais e consumeristas já sen dos no referido aeroporto, sem prejuízo de uma discussão de
impacto regulatório ex post da regra regulatória da ANAC em comento.

3. CONCLUSÃO

3.1. Promover a concorrência no mercado domés co de aviação civil e, consequentemente,
o bem-estar do consumidor, passa necessariamente por garantir uma eficiente distribuição de slots.

3.2. Do ponto de vista da proteção do consumidor, é interessante que as preocupações
quanto à concorrência e possível aumento de preços sejam levadas em consideração pela ANAC,
quando da decisão a respeito da distribuição dos slots no aeroporto de Congonhas, haja vista o
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possível aumento de preço das passagens (ou manutenção dos valores atuais) caso não haja
concorrência de pelo menos mais uma empresa nas rotas com saída e chegada no referido aeroporto.

3.3. Tendo em vista que mercados compe vos tendem a ser mais vantajosos para os
consumidores, e que as tarifas tendem a ser mais baixas em rotas com pelo menos três companhias
aéreas, é essencial que a ANAC decida por rela vizar o conceito de empresa entrante para fins de
distribuição de slots, nos termos do art. 8º da Resolução 338/2014.

3.4. Com uma interpretação diversa ao estabelecido pelo art. 2º do referido norma vo, será
possível que outras empresas, como a Azul Linhas Aéreas, passem a atuar de forma efe va no
aeroporto de Congonhas, promovendo um cenário mais compe vo, com consequente redução de
preço e promoção do bem-estar do consumidor.

3.5. Importante destacar que não há decisão específica sobre a matéria referente ao

aeroporto de Congonhas, já que a Decisão nº 107 de 22/08/2018[20], que declarou Congonhas como
um aeroporto coordenado, não definiu entrante no âmbito do referido aeroporto. A ANAC possui
liberdade para interpretar os termos da Resolução nº 338/2014.

3.6. Por fim, ressalta-se a suspensão das operações da Avianca já ocasionou um prejuízo
aos consumidores em razão do aumento de preço das passagens aéreas em diversas rotas nacionais.
Assim, a situação merece tratamento de urgência, mo vo pelo qual sugere-se que a decisão sobre a
distribuição de slots previamente u lizados pela Avianca seja tomada o mais rápido possível pela
ANAC, sem impedimento de discussões futuras quanto ao aperfeiçoamento da regulação atualmente
em vigor na referida agência.

 

À consideração superior.

 

ISABELA MAIOLINO
Assessora Técnica

De acordo.

 

LUCIANO BENETTI TIMM
Secretário Nacional do Consumidor
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