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Resumo: A capacidade de 20 aeroportos brasileiros foi analisada com o objetivo de 
determinar quais são eficientes em termos de passageiros transportados. A Análise Envoltória 
de Dados (Data Envelopment Analysis – DEA) foi empregada para construção da fronteira de 
eficiência da amostra revelando assim quais aeroportos utilizam os recursos eficientemente. 
Com base nas características operacionais, foi possível determinar quais medidas a serem 
adotadas para os aeroportos ineficientes. Os resultados sinalizam para a atuação das 
autoridades brasileiras de uma forma mais normativa, em nível de planejamento. 

Palavras-chave: Transporte aéreo, aeroportos, DEA, eficiência. 

1. INTRODUÇÃO  

A pesquisa focada no transporte aéreo e em aeroportos particularmente, ainda é, em geral, 
incipiente no Brasil (FERNANDES, ELTON; PACHECO, 2002). O planejamento de 
capacidade da infraestrutura aeroportuária normalmente segue parâmetros estabelecidos para 
o contexto dos países desenvolvidos, o que pode levar a uma série de inconsistências em 
países com características diferentes daquele contexto (LEMER, 1992). A utilização de 
métodos de gestão desenvolvidos para modelos socioeconômicos diferentes do brasileiro e a 
falta de pesquisas para determinar métodos apropriados às condições locais demonstram a 
necessidade de estudos que gerem referência para avaliação e planejamento da infraestrutura 
aeroportuária no Brasil. 

A Análise Envoltória de Dados (Data Envelopment Analysis – DEA) foi o método utilizado 
para subsidiar este trabalho, o qual permite demonstrar as melhores relações entre a 
infraestrutura do aeroporto e o transporte de passageiros. O conhecimento destas relações 
possibilita o estudo das necessidades de expansão e melhorias para aumentar a produtividade 
do aeroporto ou atender os cenários de demanda futura, baseado nas relações estudadas para o 
contexto brasileiro. 

Assim, discute-se a fronteira de eficiência, considerando o transporte de passageiros e 
indicadores físicos destes aeroportos. A situação atual dos aeroportos é analisada em termos 
da eficiência do transporte de passageiros, apontando possíveis falhas e pontos de melhoria.  
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Este artigo está organizado, além desta seção, da seguinte forma: na seção 2 há uma revisão 
sobre capacidade e eficiência em aeroportos. A seção 3 apresenta os modelos DEA utilizados 
nas análises dos aeroportos brasileiros. Na seção 4, os resultados são expostos e discutidos. 
Por fim, as conclusões do trabalho são descritas na seção 5. 

2. CAPACIDADE E EFICIÊNCIA EM AEROPORTOS 

Projetados para o processamento de passageiros, os terminais de passageiros geralmente são 
sistemas complexos e grandes investimentos públicos (KABBACH-CASTRO, 2008). 
Dependendo de sua capacidade, eles podem atender dezenas de milhares de passageiros por 
ano. Tal capacidade encontra-se associada a características de demanda, componentes 
funcionais e padrões de serviços oferecidos pela autoridade aeroportuária (FERNANDES; 
PACHECO, 2002). 

Apesar do conhecimento da capacidade e da produtividade das instalações de um aeroporto 
ser essencial para o planejamento da construção ou de melhorias de terminais, alguns autores 
sinalizam as dificuldades envolvidas nestas medições e mesmo na comparação entre 
aeroportos (FERNANDES; PACHECO, 2002). De acordo com Yoshida e Fujimoto (2004), a 
mensuração da performance dos aeroportos é complexa, uma vez que, as ineficiências são 
ocultadas sob as características de produção conjunta dos aeroportos (passageiros e cargas), 
que faz com que seja difícil mensurar de forma única a eficiência dos aeroportos, capturando 
a relação global de insumos e produtos. Dentre os diferentes métodos que se propõe a realizar 
tal medição, o método DEA é um caminho para lidar com atividades de múltiplos insumos e 
múltiplos produtos cujo histórico de aplicações é vasto (COOPER, W. et al., 2007). As 
aplicações abrangem desde questões ambientais até questões relativas à administração 
pública, sendo que há um número considerável de aplicações no campo dos transportes 
(YOSHIDA; FUJIMOTO, 2004). 

Gillen e Lall (1997) aplicam o método DEA para avaliar a performance de grandes aeroportos 
americanos, através da construção de índices de eficiência que consideram múltiplos insumos 
e múltiplos produtos. Os serviços dos terminais são modelados por meio de dois produtos – 
número de passageiros e quantidade de carga – e seis insumos – número de pistas, número de 
portões, área de terminais, número de empregados, número de esteiras de para coleta de 
bagagem e número de vagas de estacionamento. As medidas de performance, geradas com a 
aplicação de um modelo DEA, foram utilizadas em um segundo estágio de regressão, que 
incluiu variáveis ambientais, estruturais e gerenciais. O objetivo desta etapa foi gerar índices 
de performance e verificar variáveis que os gerentes não podem controlar e que impactam na 
performance dos aeroportos. 

O trabalho de Yoshida e Fugimoto (2004) busca verificar se as críticas em relação à 
ineficiência dos investimentos públicos no Japão, especificamente na questão de 
superinvestimentos em aeroportos regionais, são fundamentadas. A validade das críticas é 
testada através da medição estatística da eficiência dos aeroportos japoneses e da condução de 
análises comparativas, utilizando o método DEA. Para esta comparação, os aeroportos foram 
categorizados em internacionais, domésticos e regionais. Os insumos considerados foram 
comprimento de pista, tamanho do terminal, custo de acesso e trabalho. Os produtos foram 
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passageiros transportados, manejo de cargas e movimentação de aeronaves. Com isso, os 
autores evidenciaram que, em geral, os aeroportos regionais do Japão demonstravam 
ineficiências frente aos demais. 

O modelo DEA de dois estágios também foi utilizado por Chu et al. (2010) para mensurar a 
eficiência produtiva de aeroportos. Para isso, os autores consideraram a correlação entre 
subprocessos dentro do processo produtivo global e empreenderam uma avaliação de oito 
aeroportos na Ásia, que foi seguida pela análise de fatores influentes na ineficiência dos 
aeroportos com a regressão de Tobit. Os insumos utilizados para representar as instalações 
aeroportuárias foram número de pistas e área os terminais de passageiros e de carga e o 
produto considerado foi movimentação de passageiros e cargas. 

Alguns trabalhos utilizaram o método DEA no contexto de avaliação da eficiência de 
aeroportos no Brasil. Pacheco e Fernandes (2002) analisam a capacidade de 35 aeroportos 
domésticos brasileiros com vistas a determinar quais deles eram eficientes em termos do 
número de passageiros processados. O método DEA foi utilizado para construir uma fronteira 
de eficiência para a amostra, revelando quais aeroportos usavam seus recursos de forma 
eficiente e quais demonstravam possuir ociosidade em suas instalações. O produto 
considerado foi o número de passageiros transportado e os insumos foram: área do terminal 
de passageiros, área da sala de embarque, extensão de meio-fio, número de balcões de check-
in, número de vagas de estacionamento e área de coleta de bagagem. 

Com o objetivo de suprir a falta de medições consistentes e sistemáticas para a performance 
de aeroportos, Kabbach-Castro (2008) propõe uma forma de comparar significativamente 61 
aeroportos brasileiros em termos de sua performance em produtividade, no período de 2002 a 
2007. A abordagem utilizada foi o método DEA BCC com dados de painel para a construção 
do índice Malmquist de mudança de produtividade. O produto considerado foi o número de 
passageiros transportados e os insumos foram: comprimento da pista, tamanho do terminal de 
passageiros, número de vagas de estacionamento, número de vagas de estacionamento para 
aeronaves e número de companhias aéreas atendidas. 

Tendo em vista o crescimento da demanda pelo transporte aéreo no Brasil e o aumento de 
demanda previsto para os próximos anos (MCKINSEY & COMPANY, 2010), não somente 
pela realização de grandes eventos internacionais no país, mas também pelo acesso crescente 
da população ao serviço de transporte aéreo, uma avaliação dos aeroportos brasileiros, tanto 
internacionais quanto domésticos, em termos de sua eficiência produtiva se mostra importante 
para o planejamento de expansões e melhorias. O estudo da relação entre insumos utilizados e 
produtos obtidos é interessante para que, caso seja necessário realizar expansão ou melhoria 
na oferta de serviço, haja subsídio para a decisão de qual instalação especificamente deverá 
ser modificada prioritariamente.  

Conforme ponderado por Pacheco e Fernandes (2002), a falta de estudos no Brasil para 
construir uma base de parâmetros que reflitam as condições particulares brasileiras faz com 
que as referências para os aeroportos do país sejam internacionais, utilizadas sem grande 
avaliação crítica. Isto ocorre tanto para aeroportos internacionais quanto domésticos e, muitas 
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vezes, os parâmetros que guiam a gestão de ambos não é específica para o tipo de aeroporto 
considerado. 

A proposta deste trabalho é, então, avaliar uma amostra que compreenda tanto aeroportos 
brasileiros que lidem somente com tráfego doméstico de passageiros quanto os aeroportos que 
lidem com tráfego internacional. Visa-se o apontamento dos aeroportos que apresentam 
ineficiências na utilização de recursos ou na escala em que operam, assim como à 
determinação de referências nacionais para estes aeroportos, evidenciando quais os pontos de 
melhoria ou de possível expansão futura. Para atender a estes objetivos, o método DEA 
orientado ao produto será utilizado, sendo o número de passageiros transportados o produto 
considerado. 

3. MENSURAÇÃO DE EFICIÊNCIA PELO MÉTODO DEA 

A Análise Envoltória de Dados (Data Envelopment Analysis – DEA) é um modelo 
matemático não paramétrico que utiliza técnicas de programação linear para determinação da 
eficiência relativa de um conjunto de unidades homogêneas – Decision-making Unit (DMU) 
(HAYNES; DINC, 2005).  

Existem dois modelos clássicos em DEA: CCR (também conhecido por CRS ou Constant 
Return to Scale), proposto por Charnes, Cooper e Rhodes (CHARNES et al., 1978) e o BCC 
(também conhecido por VRS ou Variable Return to Scale), posposto por Banker, Charnes e 
Cooper (BANKER et al., 1984). O modelo CCR trabalha com retornos constantes de escala, 
ou seja, qualquer variação nos inputs produz variação proporcional nos outputs. Já o modelo 
BCC não assume proporcionalidade entre inputs e outputs, permitindo que DMUs que operam 
com baixos valores de inputs tenham retornos crescentes de escala e as que operam com altos 
valores tenham retornos decrescentes. 

Charnes et al. (1978) introduziram pela primeira vez o conceito de eficiência DEA, que deriva 
do conceito de eficiência Debreu-Farrell (DEBREU, 1951; FARRELL, 1957). Dada uma 
amostra unidades de produção de N em um determinado setor com m insumos e n produtos, 
permitindo j0 (1 ≤ j0 ≤ N) ser uma dessas unidades. Neste caso, a eficiência CCR Pj0 da 
unidade de produção j0, com produtos (r =  1,..., n) e fatores de produção xij0 (i =  1,..., m), é 
definida como a solução do problema de programação a seguir: 
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onde j0 é a unidade tomadora de decisão (DMU) sendo avaliada no conjunto de j =  1,...,N 
DMUs; pj0 a medida de eficiência “j0”, a DMU no conjunto de j = 1, ..., N DMUs classificadas 
em relação as demais; yrj0  a quantidade de produto “r” produzidos pela DMU “j0”, durante o 
período observado, xij0 a quantidade de insumos “i” usados pela DMU “j0” durante o período 
observado; yrj a quantidade de produtos “r” produzidos pela DMU “j” durante o período 
observado; xij a quantidade de insumos “i” usados pela DMU “j” durante o período observado; 
urj0 o peso atribuído ao produto r calculado pelo modelo DEA vrj0 o peso atribuído ao insumo i 
calculado pelo modelo DEA.  

A resolução do modelo anterior é dificultosa devido à função objetivo ser fracionária. 
Contudo, o modelo pode ser facilmente linearizado quando a relação é forçada a ser igual a 1 
(COOPER et al., 2007). Além disso, o modelo dual reduz o número de restrições e, assim, 
torna o problema linear mais fácil de resolver. A equação pode é dada a seguir: 
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onde θj0 é a medida de eficiência da DMU “j0”, a DMU no conjunto de j = 1, ..., N DMUs 
classificadas em relação as outras, ε um número positivo infinitésimo usado para tornar ambos 
coeficientes dos insumos e dos produtos positivos;	/0��

1 	variáveis de folga para as restrições de 
insumos, que são todas obrigadas a serem não negativas;	/	��

3 variáveis de folga para as 
restrições de produtos, que são todas obrigadas a serem não negativas; λj o peso dual atribuído 
para as DMUs. 

Banker et al. (1984) desenvolveu um modelo (BCC) com retornos variáveis de escala (VRS). 
O modelo BCC tem a mesma equação empregada no modelo CCR, mas acrescenta uma 
restrição de convexidade. A forma dual do modelo BCC é demonstra a seguir: 
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Ambos os modelos CCR e BCC identificam os escores de eficiência relativa das DMUs 
analisadas. Esses escores são construídos por meio da mensuração de o quão distante a 
utilidade da DMU é da fronteira. Uma DMU é eficiente se tiver escore igual a 1, enquanto 
uma pontuação inferior indica ineficiência. 

A razão de ineficiência de uma DMU pode resultar da operação inadequada da DMU em si ou 
da escala de operação inadequada. Neste sentido, a CCR e os modelos BCC são calculados 
neste estudo, a fim de relatar informações eficiência de escala, que é a relação entre os dois 
escores. 

Para o cálculo da eficiência são possíveis dois tipos de orientação. A orientação a inputs tem 
como objetivo produzir a mesma quantidade de produtos, minimizando a utilização dos 
recursos. Em contrapartida, a orientação a outputs visa maximizar a produção mantendo 
constante a quantidade de recursos consumidos. Neste trabalho, foi utilizada orientação para 
produtos para avaliação dos aeroportos brasileiros. Devido à restrição de informações o 
procedimento de dois estágios adotados por trabalhos descritos anteriormente não foram 
utilizados neste artigo. 

4. O CASO DOS AEROPORTOS BRASILEIROS  
4.1. Contexto do transporte aéreo e dos aeroportos brasileiros 

Em um estudo do setor de transporte aéreo do Brasil, a McKinsey & Company (2010), com o 
suporte da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) e do Instituto Tecnológico da 
Aeronáutica (ITA), traçou um panorama histórico da aviação civil no Brasil. Foram apontadas 
perspectivas para o setor e analisadas as limitações da infraestrutura brasileira, sendo que 
grande ênfase foi dada na falta de capacidade dos aeroportos brasileiros. 

Segundo o estudo, a aviação civil brasileira passou por inúmeras transformações desde 1927, 
ano do voo inaugural da primeira empresa de aviação civil do Brasil. De um mercado 
incipiente, na década de 20, em que a constituição de empresas aéreas era livre e a regulação 
praticamente inexistente, o País passou a ter um setor com empresas de porte e com marco 
regulatório definido, contando, inclusive, com uma agência reguladora dedicada: a Agência 
Nacional de Aviação Civil – ANAC, criada em 2005. 

Hoje, no mercado brasileiro, são realizadas mais de 50 milhões de viagens por ano, número 
que cresceu à expressiva taxa de 10% ao ano entre 2003 e 2008, na esteira da melhoria da 
economia como um todo (crescimento do PIB de 4,7% ao ano no período) e da inclusão de 
passageiros das classes B e C. Já no segundo semestre de 2009, apesar da crise financeira 
global, observou-se forte retomada da demanda por serviços aéreos no mercado doméstico e 
início de retomada no mercado internacional, gerando um tráfego anual acumulado no mesmo 
patamar de 2008 (MCKINSEY & COMPANY, 2010). 

Conforme o estudo em questão, o crescimento expressivo da demanda não foi acompanhado, 
no mesmo ritmo, pelo desenvolvimento da infraestrutura aeroportuária, cuja administração 
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fica majoritariamente a cargo da Infraero, responsável por mais de 95% do tráfego aéreo civil. 
Combinando-se o crescimento esperado da demanda para os próximos 10 anos (média de 5% 
ao ano, no cenário-base, ou até 7% ao ano, em um cenário mais otimista), com o fato de o 
parque aeroportuário já mostrar limitações e de a Infraero ter expandido capacidade em um 
ritmo abaixo do planejado, tem-se a dimensão do desafio a ser vencido. Cabe ressaltar que em 
2014 e 2016, o Brasil sediará dois eventos esportivos internacionais de grande porte – a Copa 
do Mundo e as Olimpíadas – aumentando a pressão sobre a infraestrutura. 

4.2. Metodologia e seleção dos dados 

Este trabalho tem como objetivo principal a descrição de um determinado fenômeno e o 
estabelecimento de relações entre variáveis, o que a caracteriza como descritiva de natureza 
quantitativa (GIL, 1999). Quanto aos meios de investigação, este estudo foi desenvolvido a 
partir de pesquisa bibliográfica sobre o método DEA e sua aplicação em transporte aéreo e na 
avaliação de aeroportos. Foi realizada, ainda, uma pesquisa documental, baseada em dados 
secundários, obtidos no site da Infraero.  

A indisponibilidade de outros dados, financeiros e não financeiros, como ativo total do 
aeroporto, despesas com pessoal, número de equipamentos especializados na movimentação 
de passageiros foi a principal limitação do estudo, justificando a utilização das variáveis que 
serão apresentadas. 

O sistema aéreo brasileiro conta, atualmente, com 66 aeroportos, sendo que 25,8% deles 
situados na região Sudeste, 24,2% na região Nordeste, 22,7% na região Norte, 18,2% na 
região Sul e o 9,1% na região Centro-Oeste. Estes aeroportos concentram aproximadamente 
97% do movimento do transporte aéreo regular do Brasil. Em números, isso equivale a 2,6 
milhões de pousos e decolagens de aeronaves nacionais e estrangeiras, transportando cerca de 
155,3 milhões de passageiros, por ano (INFRAERO, 2010). 

Em 2010, vinte aeroportos foram responsáveis por 90% de toda movimentação área de 
passageiros (INFRAERO, 2010). Neste contexto, um estudo sobre eficiência, destes 
aeroportos, pode ser bastante elucidativo para intervenções com vistas às melhorias da 
infraestrutura brasileira e à produtividade dos investimentos. 

Tomando por base a pesquisa bibliográfica realizada e a disponibilidade de dados para 
aeroportos internacionais e domésticos no Brasil, que foram determinados como objeto desta 
pesquisa, os dados selecionados para a análise foram: 

• Output:  número total de passageiros transportados, considerando embarque e 
desembarque. 

• Inputs:  pátio das aeronaves (em m2), extensão da pista (em m2), área do terminal de 
passageiros (em m2), número de vagas de estacionamento (em unidades), número de 
pousos e decolagens de aeronaves nos aeroportos (em unidades). 

4.3. Análises e resultados 



Os métodos mencionados anteriormente (CCR, BCC e Retornos de escala)
aos 20 aeroportos brasileiros com maior volume de movimentação de passageiros em 2010 
(Figura 1). Os dados utilizados neste trabalho
estatísticas de operação anual fornecidas pela Infraero (Empresa
Aeroportuária). A quantidade de insumos, produtos e DMUs utilizados
adesão à convenção DEA que o número mínimo de observações DMU deve ser maior ou 
igual a três vezes o número de entradas mais saídas. For
quantidade maior do que três vezes a soma das variáveis 

Figura 1 – Localização dos aeroportos brasileiros e movimentação de passageiros em 2010

 

Fonte: Elaborados pelos autores a partir de McKinsey & Company (2010)
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Os métodos mencionados anteriormente (CCR, BCC e Retornos de escala)
aos 20 aeroportos brasileiros com maior volume de movimentação de passageiros em 2010 

dados utilizados neste trabalho, ver Tabela 1, foram obtidos a partir das 
estatísticas de operação anual fornecidas pela Infraero (Empresa Brasileira de Infrae

). A quantidade de insumos, produtos e DMUs utilizados
adesão à convenção DEA que o número mínimo de observações DMU deve ser maior ou 

número de entradas mais saídas. Foram utilizadas 20 observações, 
do que três vezes a soma das variáveis de entrada e de saída

Localização dos aeroportos brasileiros e movimentação de passageiros em 2010

Fonte: Elaborados pelos autores a partir de McKinsey & Company (2010) 

Os métodos mencionados anteriormente (CCR, BCC e Retornos de escala) foram aplicados 
aos 20 aeroportos brasileiros com maior volume de movimentação de passageiros em 2010 

foram obtidos a partir das 
Brasileira de Infraestrutura 

). A quantidade de insumos, produtos e DMUs utilizados no trabalho garante a 
adesão à convenção DEA que o número mínimo de observações DMU deve ser maior ou 

am utilizadas 20 observações, 
de entrada e de saída (20 > 3 (5+1)). 

Localização dos aeroportos brasileiros e movimentação de passageiros em 2010 
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Tabela 1 – Descrição dos dados utilizados  

Sigla Aeroporto 
Pátio das 
aeronaves 

(m2) 

Pista 
(m2) 

Terminal 
de passageiros 

(m2) 

Estacionamento 
(und.) 

Aeronaves 
(und.) 

Passageiros 
(und.) 

SBGR Guarulhos 468110 301500 179790 3098 250493 26849185 

SBSP Congonhas 77321 134325 64579 3400 204943 15499462 

SBBR Brasília 178799 292500 90100 1034 176326 14347061 

SBGL Galeão 712895 329460 280681 2742 122945 12337944 

SBRJ Santos-Dumont 95800 93366 19000 1042 126515 7822848 

SBSV Salvar 211000 203625 69750 1350 114946 7696307 

SBCF Confins 86000 135000 60000 2938 84851 7261064 

SBPA Porto Alegre 142750 95760 53140 1440 90625 6676216 

SBRF Recife 139616 148500 52000 2120 77322 5958982 

SBCT Curitiba 84062 180675 45000 800 88217 5774615 

SBKP Campinas 86978 145800 30000 1200 74472 5430066 

SBFZ Fortaleza 152857 114525 38500 848 62570 5072721 

SBEG Manaus 18575,9 121500 46266 662 52505 2688623 

SBFL Florianópolis 20187 171000 12583 500 43399 2672250 

SBVT Vitória 44400 78750 4483 350 53360 2644729 

SBBE Belém 82384 208350 33225 700 45302 2605467 

SBNT Natal 36924 198000 11560 500 28623 2415833 

SBGO Goiânia 11000 112500 7650 450 64678 2348648 

SBCY Cuiabá 51756 103500 3354,25 405 53805 2134267 

SBMO Maceió 56143 117000 22000 583 22594 1431781 

Fonte: Elaborado pelos autores 

Dada à natureza da técnica DEA, vários fatores, incluindo a relação entre o tamanho da 
amostra e número de variáveis do modelo podem afetar os resultados. Muitas vezes os 
pesquisadores obrigados a fazer compensações na seleção de variáveis devido à imperfeição 
dos dados. 

A Tabela 2 apresenta a estatística descritiva das variáveis utilizadas nos modelos. 

Tabela 2 – Estatística descritiva das variáveis 

Variáveis Mínimo Máximo Média Desvio padrão 

Pátio das aeronaves (X1) 11000 712895 137877,895 168722,0453 

Pista (X2) 78750 329460 164281,8 72473,61968 

Terminal de passageiros (X3) 3354,25 280681 56183,0625 66147,93891 

Estacionamento (X4) 350 3400 1308,1 991,7337769 

Aeronaves (X5) 22594 250493 91924,55 59715,67319 

Passageiros (Y1) 1431781 26849185 6983403,45 6205793,215 

Fonte: Elaborado pelos autores 
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Os escores de eficiência foram calculados por três modelos diferentes. Neste estudo, 
adotaram-se modelos orientados para produtos assumindo que o objetivo das organizações 
aeroportuárias é o de maximizar os produtos dados o insumos presentes. Na Tabela 3 são 
apresentados os escores de eficiência nos modelos CCR, BCC e RTS e retornos de escala. 

Observar-se que no modelo CCR 7 aeroportos (Guarulhos, Congonhas, Brasília, Santos-
Dumont, Vitória, Natal e Cuiabá) são eficientes em 2010. Tais aeroportos podem ser referências 
às demais empresas ineficientes. A eficiência operacional dos aeroportos pesquisados varia 
entre 0,4777 e 1,000. A média de eficiência foi de 0,8241. Os escores indicam uma 
possibilidade de aumento nos resultados de até 0,5222. 

Tabela 3 – Escores de eficiência dos aeroportos 

DMU Descrição CRS VRS RTS Condição 

SBGR Aeroporto Internacional de Guarulhos  1,00 1,00 1,00 CRS 

SBSP Aeroporto de Congonhas  1,00 1,00 1,00 CRS 

SBBR Aeroporto Internacional de Brasília  1,00 1,00 1,00 CRS 

SBGL Aeroporto Internacional do Galeão  0,94 0,96 0,97 IRS 

SBRJ Aeroporto Santos-Dumont  1,00 1,00 1,00 CRS 

SBSV Aeroporto Internacional de Salvador  0,68 0,69 0,98 IRS 

SBCF Aeroporto Internacional de Confins  0,80 0,96 0,84 IRS 

SBPA Aeroporto Internacional de Porto Alegre  0,76 1,00 0,76 IRS 

SBRF Aeroporto Internacional de Recife  0,74 0,84 0,88 IRS 

SBCT Aeroporto Internacional de Curitiba  0,75 0,80 0,93 IRS 

SBKP Aeroporto Internacional de Campinas  0,88 0,91 0,96 IRS 

SBFZ Aeroporto Internacional de Fortaleza  0,82 1,00 0,82 IRS 

SBEG Aeroporto Internacional de Manaus  0,48 0,69 0,69 IRS 

SBFL Aeroporto Internacional de Florianópolis  0,84 0,87 0,96 IRS 

SBVT Aeroporto de Vitória  1,00 1,00 1,00 CRS 

SBBE Aeroporto Internacional de Belém  0,54 0,61 0,88 IRS 

SBNT Aeroporto Internacional de Natal  1,00 1,00 1,00 CRS 

SBGO Aeroporto de Goiânia  0,67 0,66 0,99 IRS 

SBCY Aeroporto Internacional de Cuiabá  1,00 1,00 1,00 CRS 

SBMO Aeroporto Internacional de Maceió  0,59 1,00 0,59 IRS 

Mínimo 0,48 0,61 0,59 

 

Máximo 1 1 1 

Média 0,82 0,90 0,91 

Desvio padrão 0,17 0,13 0,12 

DMUs eficientes 7 10 7 

Fonte: Elaborado pelos autores 

No modelo BCC, por sua vez, 10 aeroportos apresentam escore de eficiência igual a 1,000. 
No entanto, como visto anteriormente no modelo CRS, em que a eficiência técnica contém o 
efeito de escala, apenas 7 empresas apresentaram escore de eficiência igual a um. Portanto, 
pode-se perceber que a única razão de 3 aeroportos demonstrarem eficiência menor do que 
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1,000  é a escala inadequada. A média do escore de eficiência no BCC é 0,9010. Aeroportos 
como Manaus, Belém, Salvador entre outros são ineficientes. Isso indica que há benefícios 
potenciais na renovação das medidas de gestão destes aeroportos com baixa eficiência técnica. 

Os escores de eficiência do modelo RTS são obtidos pela razão entre os escores CCR e BCC. 
Se essa razão for igual a um, o aeroporto estará operando na escala ótima. Caso contrário, o 
aeroporto será tecnicamente ineficiente, pois estará operando abaixo do nível ótimo.  

Assim, os aeroportos do Galeão, Salvador, Confins, Recife, Curitiba, Campinas, Manaus, 
Florianópolis, Belém e Goiânia são ineficientes devido às escalas operacionais. Isso significa 
que eles têm um bom potencial para melhorar a sua eficiência redimensionando as escalas 
operacionais para otimizar a sua produtividade. Após classificação dos aeroportos segundo os 
critérios de eficiência e escala, podem-se realizar algumas recomendações gerais, ver Figura 
2, visando aumentar a eficiência técnica. 

Figura 2 – Recomendações gerais 

Aeroportos Recomendações 

Guarulhos, Congonhas, 
Brasília, Santos Dumont, 
Vitória, Natal e Cuiabá 

Esta é a melhor solução. Os aeroportos utilizam os recursos sem desperdício e 
operam em escala ótima. O aumento da produção deve ocorrer mantendo-se a 
proporção de uso dos fatores. Os aumentos de custos são proporcionais aos 
aumentos de produção. 

Porto Alegre, Fortaleza e 
Maceió  

Apesar de tecnicamente eficiente, isto é, não existem insumos utilizados em 
excesso, o volume de passageiros transportados está abaixo da escala ótima. 
Provavelmente o aeroporto está operando com capacidade ociosa. Isso significa 
que os aeroportos podem aumentar o volume de passageiros transportados a 
custos decrescentes. Assim, o aumento da produção deve ocorrer mediante 
incorporação de insumos, porém, mantendo-se as relações entre quantidades de 
produtos e insumos. 

Galeão, Salvador, Confins, 
Recife, Curitiba, Campinas, 

Manaus, Florianópolis, 
Belém e Goiânia 

Nesta situação, existem dois problemas: ineficiência técnica, devido ao uso 
excessivo de insumos, e ineficiência de escala. Esta última ocorre porque o 
aeroporto está operando abaixo da escala ótima. Para aumentar a eficiência 
técnica é preciso eliminar os excessos no uso nos insumos. Por outro lado, para 
operar em escala ótima é necessário aumentar o volume de produção. Em síntese, 
o aeroporto deve aumentar a produção. Porém esse aumento deve ocorrer 
reduzindo as relações entre quantidades utilizadas de insumo e o volume de 
produção, ou seja, eliminando os excessos. 

Fonte: Elaborado pelos autores 

De modo geral, para os aeroportos que possuem algum grau de pura ineficiência técnica é 
recomendável a análise desse uso incorreto dos insumos. Para isso, o aeroporto ineficiente 
deve observar o que seu benchmark está fazendo, ou seja, ele só foi considerado ineficiente 
porque existe pelo menos outro aeroporto com características semelhantes que consegue 
transportar gastando relativamente menos ou usando melhor seus insumos. 

Em relação aos problemas de escala, é preciso verificar em qual ponto da função de produção 
o aeroporto se encontra. Se estiver operando abaixo do ponto de retorno constante, é preciso 
aumentar a movimentação de passageiros, ou seja, ganhar escala. Se estiver acima da escala 
ótima, na maioria das vezes não é necessário reduzir a produção, mas sim mudar a função de 
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produção, ou seja, alterar qualitativamente o sistema produtivo, aumentando a produtividade 
dos insumos. 

Após apresentadas às recomendações, é necessário que os aeroportos ineficientes busquem 
resolver seus problemas espelhando-se naqueles que se mostraram eficientes. Considerando 
que o foco das propostas é com orientação para produto, como resultado, aeroportos 
transportariam mais se mantendo os mesmo insumos e aproximando-se daqueles que são 
semelhantes e que apresentam eficiência. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo teve como objetivo analisar os maiores aeroportos brasileiros no que concerne o 
transporte de passageiros via aérea. Foi utilizada a técnica não-paramétrica de análise de 
eficiência conhecida como Análise Envoltória dos Dados (DEA), que permite quantificar o 
nível de eficiência relativa dos aeroportos analisados e propor alternativas para melhoras no 
desempenho. 

Os aeroportos mais eficientes identificados foram Guarulhos, Congonhas, Brasília, Santos 
Dumont, Vitória, Natal e Cuiabá. Neste sentido, pode-se entender que tais aeroportos podem 
ser aqueles prioritários para receber investimentos de expansão de capacidade, haja vista o 
uso intensivo de sua capacidade. Os aeroportos de Guarulhos, Congonhas, Brasília e Santos 
Dumont, em especial, por funcionarem como centros de distribuição de voos no país, 
merecem atenção em relação a investimentos de capacidade, haja vista o aumento esperado de 
demanda por transporte aéreo no Brasil. 

A partir da distinção das ineficiências técnicas e de escala, foi possível detalhar os problemas 
identificados nos aeroportos ineficientes. Os aeroportos de Porto Alegre, Fortaleza e Maceió 
mostraram ser tecnicamente eficientes, mas estarem operando abaixo da escala ótima, 
sinalizando uma situação de capacidade ociosa. Os esforços, para estes aeroportos, devem ser 
no sentido de aumentar o volume de transporte a fim de obter benefícios com custos 
decrescentes.  

Já nos casos dos aeroportos do Galeão, Salvador, Confins, Recife, Curitiba, Campinas, 
Manaus, Florianópolis, Belém e Goiânia, há tanto ineficiência técnica quanto de escala. Estes 
aeroportos operam com capacidade ociosa e, ainda assim, utilizam recursos em excesso 
quando comparado aos demais. Iniciativas que visem ao aumento do volume de transporte e à 
redução do desperdício de insumos, para os insumos pertinentes, podem melhorar a situação 
de eficiência destes aeroportos. 

Os resultados obtidos demonstram oportunidades para a otimização da gestão aeroportuária 
brasileira.  Em média, os aeroportos demonstraram possibilidade de ganhos de 18% em 
eficiência, considerando tanto a redução de desperdício de insumos quanto o aumento no 
volume das operações. Há casos, entretanto, que os ganhos potenciais chegam a mais de 50% 
em eficiência. Considerando a mesma configuração de insumos que se tem hoje, seria 
possível aumentar o volume de transporte de passageiros, em média, em 9%, sendo que há 
aeroporto em que este valor supera 40%. Assim, é crítica a análise acerca da real necessidade 
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de investimentos para expansão de capacidade nos aeroportos, uma vez que a raiz dos 
problemas de eficiência nos aeroportos varia. As iniciativas devem estar contextualizadas a 
cada situação e endereçarem os problemas acertadamente.  

Há que se reconhecer também algumas limitações do estudo. Dentre elas, a escolha das 
variáveis. Certamente, o número de equipamentos especializados na movimentação de 
passageiros, quantidade de funcionários e de check-in poderiam espelhar com mais fidelidade 
a efetiva operação de cargas nos aeroportos. Porém, tais informações não foram 
disponibilizadas. 
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