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Rio de Janeiro, 4 de fevereiro de 1970.

Sr. Diretor da Escola de Pos-Graduação em Economia

A tese do Sr. ANDRÉ FRANCO MOUTORO FILHO é entitulada "A AVIA

UO BRASIL». Trata-se de uma análise da demanda de transporte aéreo

de passageiros no Brasil no período 1952-68. 0 método de análise adotado con

siste na estimação de funçSes de procura com ajustamentos por mínimos quadra

dos entre a variável dependente: número de passageiros embarcados e desembar

cados, e as variáveis independentes: PIB, tarifa média real e frota brasi -

leira de automóveis. Concluiu o autor que a demanda por transporte aéreo de

passageiros no Brasil apresenta uma elasticidade-renda igual a 2 (dois), uma

elasticidade -preço igual a -0,5 (menos meio) e uma elasticidade "de subsU

tuição" em relação ao transporte terrestre igual ai (um), em números aProxi-
mados.

A tese é original, aborda tema de interesse, aplica métodos

de analise rigorosos, e expande nossos conhecimentos sSbre a^rea vital no de.

senvolvimento brasileiro. Preenche, assim,requisitos essenciais de uma tese
de mestrado.

Padece, entretanto, de alguns vícios técnicos. Assíria formu

lação do modelo é algo descuidada. 0 autor não se preocupa em justificar, em

termos de teoria de demanda, a inclusão da oferta de um produto concorrente -

na função de procura de transporte aéreo de passageiros. Tal procedimento é a

ceitável^apenas se os produtos são substitutos perfeitos (curvas de indiferen

ça retilínea^ e se a oferta do produto concorrente é independente dos preços-

relativos. 0 autor também não explica como formou a variável "tarifa real"

que aparece em suas equações de procura, e não apresenta quadros com a evolu

ção desta variável.uma falta bastante lamentável. Tão pouco cuida o autor de

justificar a propriedade do ajustamento de equaçSes simples: por que razão as

tarifas podem considerar-se exôgenas em relação a demanda do transporte aéreo?

Em certos ajustanentos, o autor diz corrigir a autocorrelaçao dos resíduos por

ajustamentos de "dois estágios", sem explicar de que se trata. 0 método de "

dois estágios (do inglis: two-stage) é um procedimento de estimação deequaçSes
simultâneas e não de correção de autocorrelaçao.
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Ê também uma pena que o autor não tivesse aproveitado a ulti

ma parte de sua tese para fazer sugestões de oesquisas adicionais no campo -

que desbravou, òbviamento há muito que fazer. Do lado da demanda, há que di

ferenciar entre procura por turismo e procura por negócios e governo. Também

entre vôos nacionais e inteftacionais. Ê preciso especificar-se melhor a vari

ável dependente das equações. 0 número de passageiros embarcados e desembar

cados I uma aproximação insatisfatória para número de passageiros-kilometros

transportados. Também há que examinar o processo de formação da tarifa, en -

trando-se no lado da oferta do mercado. E assim por diante. Pode haver difi

culdades de obtenção de dados, para essas extensões, no momento, mas a tese -

poderia ter o efeito de induzir o DAC a produzir as informações necessárias -

para análises mais refinadas no futuro»

Hecomendo a aprovação da tese, outorgando-lhe grau 9 (nove).
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Direção da Escola de Pós-Graduação em Economia (EPGE)

da Fundação Getúlio Vargas

Parecer

Assunto: Julgamento de Tese de Mestra

do

No presente parecer examinaremos a Tese de Mestrado apre

sentada à EPGE por André Franco Montoro, intitulada "A aviação no

Brasil".

0 trabalho apresentado é de real valor, procurando expli

car a demanda de passageiros por via aérea através das variáveis:

índice do Produto Interno ±5ruto do Brasil, frota "brasileira de auto,

veículos para passageiros e tarifa real. Os resultados encontrados

foram ótimos, tendo em vista os valores assumidos pelo coeficiente

de determinação e a significância dos coeficientes das equações de

regressão do tipo Cobb-Douglas.

Algumas observações, entretanto, devem ser feitas, entre

as quais citamos:

i) No caso do tráfego aéreo internacional não foi introdu

zida uma variável ligada ao tráfego marítimo que pare

ce ter, no Brasil, influência significante, tendo em

vista que grande número de pessoas que se destinam ao

exterior escolhem essa modalidade de transporte.

ii) Emprego de termos com conceituaçao diferente do que é

pré-estabelecido em Matemática, Econometria e Teoria E

conômica, como por exemplo se encontram nos seguintes

tópicos da tese em apreço:
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Na pag. III. 4 - linha - a expressão função positiva para

indicar função crescente.

Na pag. III. 6-2* equação - o coeficiente - 13,458 é

significantemente diferente de zero, tendo o Prof. Montoro decla

rado na linha 18a da mesma pag. que nao é significante.

Na pag. III. 7 - linhas 12 e 18. Na linha 12 aparece nova

mente a expressão função positiva para indicar função crescente ,

e na linha 18 a denominação de elasticidade de substituição para

representar uma elasticidade cruzada. 0 termo elasticidade de

substituição tem outro sentido em Teoria Econômica.

Na pag. III. 12 - faltam os símbolos indicativos das deri,

vadas parciais nos lugares convenientes.

Na pag. III. 13 - linha 20 - aparece novamente a expressão

função positiva para indicar função crescente.

Na pag. III. 14 - linha 24 - encontra-se aí novamente o

uso impróprio da expressão elasticidade de substituição.

Na pag. III. 15 - linha 9 - mesma observação anterior.

Na pag. III. 16 - ante-penúltima linha - uso impróprio de

denominação de mínimos quadrados em dois estágios para indicar -

que na aplicação reiterada desse método é feita uma transformação

autorregressiva no termo perturbação da equação de regressão.

Na pag. III. 13 - novamente o emprego da expressão de elas.

ticidade de substituição para uma elasticidade cruzada.

Chamamos também a atenção para o exame da independência -

dos resíduos: além do teste de Üurbin-Watson, o de Theil-Nagar pa

rece mais vantajoso porque elimina a região de dúvida daquele tes.

te.

Para concluir, esclareço que o trabalho, além de original

está bem concatenado, o que nos leva a atribuir o grau 8 (oito) e
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recomendá-lo para tese de doutoramento, depois das correções des

sas pequenas falhas encontradas.

Jjáasé Montelíb '

Ij^bfessor da EPGE
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INTRODUÇÃO

A aviação comercial iniciou-se no Brasil em 1927, com a

Varlg e a Condor. Dois anos depois fundou-se a Panair, em 1933 sur

ge a Vasp, posteriormente a NAB e a Aerovias Brasil. Entre esta ép£

ca e 19^5 verificou-se um acentuado e contínuo crescimento na indús

tria, expandindo-se a rede aérea por todo o país e estabelecendo-se

as linhas tronco entre as diversas capitais. Durante a segunda gran

de guerra o transporte aéreo desempenhou um papel bastante importan

te, devido às deficiências existentes nos outros meios de transpor

te. Este período, que se caracteriza como a fase ie implementação,/

e a pré-história da aviação brasileira. Neste trabalho não iremos /

analisa-lo. Restringir-nos-emos ao período subsequente, ou seja de

19^5 a 1968, e especialmente de 1952 a 1968.

0 objetivo deste trabalho é analisar do ponto de vista /

econômico, o comportamento do mercado de transporte aéreo de passa

geiros no Brasil e, em seus aeroportos mais importantes, nos anos

posteriores a 19*f5.

Iniciaremos nosso estudo com algumas considerações gerais

e depois analisaremos o tráfego de passageiros no Brasil e nos Aero

portos do Rio de Janeiro e de São Paulo.
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COLOCAÇÃO Do PãOBLEMA

1. Período Inicial - 19^7 a 1952

Para entendermos o desenvol/imento do transporte aéreo de

passageiros no Brasil é preciso considerar algumas caracrerísti—

cas existentes nc pais logo após o fim da Segunda Grande Guerra,/

que marcaram profundamente o comportamento desta indústria.

Vamos separar, para a análise, os aspectos estruturais /

dos conjunturais, iniciando pelos primeiros.

a) características estruturais

a.l) estrutura de transporte

0 pais apresentava graves problemas deoorrentes de fa

lhas decorrentes nos meios de transporte entre suas prin

cipais cidades.

Em primeiro lugar deve-se mencionar a pequena exten

são da rede ferroviárxa e da rede rodoviária. De acordo /

com o censo de 1950» existiam no inicio deste ano somente

35*919 km de linhas férreas, dos qua: s apenas 111 km eram

eletrifioados, e 376.259 km de rodovias dos quais a gran

de maioria municipais. Menos de 1.000 km eram de estradas

pavimentadas. Tendo-se em mente as dimensões continentais

de nossa pátria, pode-se avaliar o quj estes números re—

prosentavam. Também a navegação, fluvial ou maritima, não

escapava à regra. No mesmo censo verificamos que a tonela

gom liquida de material flutuante perfazia *f88.844 tonela

das, e eram oferecidos 50.383 lugares para passageiros.

Agravando esto problemas, os meios de transporte es

tavam voltados par?, a exportação, que constituirá, no pe-

riodo anterior, a principal atividade econômica do país.

Com o deslocamento do setor dinâmico da economir. nacional
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para a indústria, e em especial para as indústrias produ

toras de loens antes importados, modificaram-se as necessjL

dades d< transporte, pois \ produção visava o mercado in

terno e não mais o externe e assim a estrutura rodoviária

o a fex-rroviária existentes., além de insuficientes torna—

ram-se inadequadas.

Devido em larga escalr., a estes fatos, o setor trans_

porte tornou-se um grave obstáculo ao desenvolvimento do

país. Prova está no plano "ALTE (Saúde, Alimentação, Trans

porte e Energia) que devotou especial ênfase ao problema/

mencionado.

a.2) Estrutura Geográfica

As dimensões oontinentais do Brasil e vários de seus

acidentes geográficos dificultaram ou mesmo impediram,por

causa do grande volume de investimentos que seriam neces

sários, a imediata remodelação da rede de transporte de /

superfície, o mesmo ocorrendo com a navegação fluvial e

marítima.

De fato, apesar de Washington luis, já na década dos

20 afirmar que "governar é abrir estradas11 o custo envol

vido nesta construção não permitiu grandes progressos ne_£

te setor. A principal razão para o cisto ser elevado deri

va da grande disJ. anciã que separa as principais cidadee /

brasileiras, e em especial as capitais estaduais. 0 pro—

blema da distânoia é agravado pela formação topográfica /

do pais, que apresentando em sua maior parte planaltos, /

serraa e alguns grandes rios, e^rige vultosas obras de en

genharia .
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"k) aspeotos conjunturais

"b.l) excedente de divisas

Nesta época o Brasil contava com relativa folga de divisas,

que tinham sido acumuladas durante o conflito mundial. Sen

do assim, o do'lar era abundante e barato eu relação ao eus

i-.o de vidac Além disto, a taxa do dólar de importação mante

ve-se a me-ma desde 19^7 aíé 1953. enquanto os preços inte£

nos ausentavam. 0 índice geral de preços que era igual a 35

em lo2*4 passou a 87 em 1952, ou seja mais que dobrou nestes

oito anos, e o índice do dólar de importação era h6 em IShh-,

passou a hh em 1952.

b.?) excedente de. gv.orra ("vrar surplus")

Oom o término das hostilidades em grande número de /

avdõoE usados na guerra, tornaram-se disponíveis oor. o sobra

de guerra, Estas aviões, DC-3 (C-47); G-h-6 e DG-k possarar

a ser oferecidos no mercado internacional a preços, em doía

res bastante reduzidos". Havia grande excesso de oferta que

forçou os preços para baixo, Se lembrarmos que o dólar, era

barato, podemos ver que o custo em cr zeiroa para a aquisi

ção de aeronaves o?*a bastante acessível aos empresários e

empresas nacionaic»

c. Influência sobre a indÚ3tria aérea

As características encontí»a<ias ns época, aliadas a fa

cilidade relativa de implementação de uma razoável rede a.«*»c>- /

portuária criaram as conduções para a utilização da aeronave co

mo o meio "r.atural11 para •-. resolução óos prob3.emas mais premen---

- Nuna exposição sobre a Aviação GemereiíÚL Brasileira, reali»

zade. em outubro de 1963, no Conselho Kacional de Economia,/
Rubens Borta, na êpDca presidente da Varig, afirmou que es

tes aviões eram oorprados por uma décima parte do seu valor

original.
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tes do transporte em nossa pátria.

A instalação ou construção de aeroportos representava,

tanto em têrmcs técnicos como em termos econômicos tua menor sa--

orifício. Envclve menor custo e é mais rápido construir um aero

porto do que abrir uma estrada. 5 bom notar que estamos nos refe_

rindo não à aeroportos de primeira classe, eapaaes de operar /

aviõos supersônicos e jatos, maie a simples campos de pouso que

permitiam a operação dos aviões existentes (DC-3) nas rotas in—

ternas do Brasil.

Em consequonoia, devidas às oondições existentes, a /

aviação passou a arcar não só com a parte que lhe era inerente,

dentro de uma divisão ótima de tarefas, mas tamém aupriu as defi

ciências dos demais meios de transporte, cumprindo um papel pio

neiro na ligação entro os mais variados pontos do território na

cional .

2. Período de consolidarão - 1952-1939

Nos primeiros anos da década doe cinqüenta os fatores

conjunturais se modificaram. A situação ccabial se alterou. As

divisas acumuladas dur nte a guerra foram ^astae, em grande por

te na aquisição de bens de consumo. A relajão de troca (preço /

de exportação sobre preço de importação) aumentou em 1955j em

grande p~rrte por causa da política de valorização do oa£e« - z

deteriorou-se em seguida. 0 saldo no balanço comercial brasilsi

ro foi negativo de 19^7 a 1952, com excessão de 19^ e 1950, /

voltando a ser negativo -ja 195^ e em anos posteriores.

Estes fatos forçaram elevações sucessivas na '<;axa do

dólar do importação. No ano de 1959 esta taxa era 13,5 vezes /

maior qua a vigoranto e 1 fins de 1952, enquanto o custo de vida

na Guanabara menos que qaatriplicava no mesmo período.
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De outra parte o excedent» de oferta que existia pela

existência de aviões "sobra de gnerra" ("war surplus") foi eli

minado, ooasionando uma elevação no custo de aquisição de aero

naves >

Obscrvou-se portanto rn: aumento tanto nas despesas de

operação de aeronaves, por causa da elevação da taxa de dólar 3

o conseqüente aumento no preço do combustível importando, oomo

nas despesas de manutenção e reparo, por causa do aumento no

preço das peças importadas e no rusto do investimento, ou seja

a aquisição de novos aviões, ger- io por ambas as razões descri

tas acima.

Estes aumentoa criaram problemas para as empresas de

aviação çue caso nao houvesse intervenção governamental seriam

obrigadas a substanciais aumentos tarifários, para cobrir a ele_

vação dos custos, e à eliminação de uma série de linhas defici

tárias.

Estas medidas terr\am graves conseqüências para a vida

nacional, por causa do importante papel que o transporte aéreo

desempenhava, ligando as mais variadas regiões de nosso territ^

rio, regiões estas que não dispunham de outros meios de oemuni-

cação ou onde estes erara ineficientes, Portanto várias medidas

foram adotadas de formo a minimizar os efeitos da elevação dos

custos. Passou-se a dar subsídios âs companhias aéreas, a conje_

der-se iu«BQÕes fiscaiE além de venda subsidiada de dólares, ^

pecialmente para a importação de combustível.

Puderam assim ar? companhias nacionais eontinuar ofere_

oendo si.us serviços a preços baixoa e sem precisarem eliminar /

algumas ias linhas menos rentáveis. Er.ta situação, apesar de ar

tificial por não corresponder ao verdadeiro custo do transporte

foi a alternativa adota<XiS por causa das peculiares condições /

do Brasil»



3, Período de crise - 1959-1965

Nos fins da década doe cinqüenta, dois fatos importan

tes vieram a alterar a situação lescrita anteriormente. Estes /

dois fatos foram a ampliação da rede rodoviária e a instalação /

em noRso pais da indústria automobilística. Com uma nova situa—

ção, o transporte aéreo foi forçado a remodelar-se, adaptando-se

às novas condições»

a* Arj:IPlig-O.,Êlo, _da rede rodoviária

Tanto o governo federal como alguns governos estaduais,

em especial o Estado de São Poulo, exeoutarom um extenso pro

grama de construções rodoviárias em todo o território naoio—

nal. Ei 31 de dezembro de 1956t de acordo com o Anuário Esta

tístico do Brasil, publicado pelo IBGE, a extensão total de

estradas de rodagem federais era Z2*9kO km, dos quais 29^-6 km

pavimentados, enquanto existiam 61.092 de estradas de rodagem

estaduais, sendo 1.316 pavimentadas. Em 31 de dezembro de /

I96I, pela mesma fonte atingimos uma extensão total do 35*^19

km. de rodovias federais <? 77.293 km de rodovias estaduais, /

dos quais respectivamento 9*591 km e ^f.5^2 km era pavimenta—

das. Dosta data até 31 de dezembro de I965, a extensão total

de estradas, tanto federais quanto estoiuais não aumentou mui

to, pois passou pare 36.170 km e 99*568 km na mesma ordem.Mas

o grande acréscimo verificou-se na pavimentação de rodovia.3.

A extensão te tal das rodovias pavimentadas federaif /

passou a sor 13*039 "oa. e a extensão das estaduais pavimenta

das tornou-se igual a 13.507 km.

Este grande crescimento, oomo err. de se esperar, reílo

tiu-se de forma marcante na estrutiira do transporte aéreo.Uma

serie de cidades que nao tinham outros neios de ligação a nao

ser o avião, paasarai. a ser servidas por estradas de roàagen.

Muitos outros municípios cujas ligações rodoviárias era defi

cientes, ond3 as est- idas ficavam praticamente intransitáveis
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nas épocas cU ohuva, +iveram seuí meios terrestres de aoesso

bastante melhorados. 0 transporte rodoviário tornou-se mais

seguro, mai.s rápido e mais confortável, melhorando seu poder

de concorrência em relação ac bransporte aéreo.

b. Instalação da Indústria Autoncbilística

Por esta mesma época, instalou-se no Brasil e indus—

tria automobilística. Como existiam para a importação de vei

culos controles cambiais o al~.as taxas alfandegárias, ou se-

;a a oferta ora limitada por imposição das dificuldades cam

biais do paia, a demanda era reprimida. Isto era valido tan

to para ônibus, quanto para caminhões e automóveis» Esta de

manda excedente e potencial constitui-se no mercado efetivo

da produção nacional. Desta forna a frota brasileira de aut£

veículon cresceu de forma acentuada, passando de 835*3-75 uni,

dades er: 1958 para 1.81^.898 em 1962*, de acordo oon on dados

do DNER. Nesta mesma fonte verificamos que de 1952 a 3 957 a

frota de veículos para passageiros cresceu a uma taxa de /

3,89 ao ano, enquanto de 1957 a 1967 observou-se um crosoi—

mento mé^io de l^,22?á ao ano.

Com estas novas condições muitas pessoas que antes /

viajavam de avião passaram a utilizar os meios de transporte

rodoviários, sejam cie sua propriedade, sejam de transporte /

coletivo. 0 mesmo fenômeno ocorreu com a carga aerotraafíP<~"r%-

tada e certamente de forma mais acentuada.

Este comportamento não 4 exclusivo do Brasil. Em di

versos países do mundr o crescimento do trafego de automo

veis, especialmente, tem sido bastante elevado e já se cons

titui no principal neio de transporte (svidentemsnte onde e

possível).
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c« Impacto sobre o transporte aereo_

Ê evidente que nodificr.ado-se as condições de concor

rer,cia en-r: os meios de transporte a aviação deveria se ida£

tar, e real-ente o fez. Como prde ser verificado na Tabela

a estrutura dos transportes no Brasil se alterou. E em espe

cial a partir de fins da década dos cinquentr. observamos a /

redução na participação do trá-ego aéreo.

Para a aviação esta adaptação oonsistiu na eliminação

de uma série de linhas de curt~ percurso, que por causa do /

tráfego desviado para as rodovias tornaram-se deficitárias e

no cone oquent^ aumento da kilor.ietragem média de voo por pas-

sageirc, como mostram os dados abaixo. A aviação procuroti se

concentrar nas ligações onde os fatores tempo e rapidez eran

nais importantes e assim tirar toda a vantagem que decorre /

da naior velocidad* do avião, sendo aí maior o seu poder de

oompetiçílo. Nesta remodulação encontramos dois outros fato—

res importantes. Em primeiro lugar o desaparecimento de inú

meras empresas, sua fusãc a outras e a organização de consor

cios co3 o objetivo de avmentar o poder econômico dos g-mpos

resultant ;s e em seg-mdo lugar, a oompra. de aeronaves moder

nas, para substituir a antiga frota de eviões a pistão por

aviões a ja";o ou turbo hélice.

PE3ÍODO

1952-1960

1960-1966

TAXA MÉDIA DE CRESCIMENTO ANUAL

PASSAGEIROS

18,02

- 5,10

PASSAGEIROS/KM

15,85

0,84
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« Anos rqoontos - 1965-1968

0 pro^osso do adaptaçco se faa sentir intensamente no

período en-:re I96O o 19t>5, coiio demonstram as quedas verifi-

eadas no movimento de passageiros e de carga no Brasil cono

uq todo e nos aeroportos de f^.o Paulo e Rio de Janeiro. Os

dados serão apresentados e antJLisadOB no decorrer deste tra

balho. Deve-se notar todavia, que estas quedas não foram ~-n-

vidas somente à concorrência entre os meios de transporte •

A estaj^nação da economia trás: leira, assim cono diversas po

líticas adotadas em relação ao transporte aéreo (verdade ta

rifária, diminuição de subsídios, criação da Rede de Integra

ção Nacional) atuaram no mesmo sentido.

Mas, a partir de I965 houve uma reversão positiva. A

adaptação encontra-se em fase final. A economia nacicnal ooii

seguiu superar a aguda crise porque passou em anos anierio—

res, já observando rascaveis taxas de crescimento. En vista

disto o setor transporte aéreo recuperou-se e «ttcontra-se n£

vãmente em ascenção.
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o í-rUfego aéreo de píssageiros

Brasil

a) Histc-rioo

O movimento de passagoVros embarcados mais desembarca

dos nos c.eroportos do Brasil, fd acalizados pela Diretoria de

Aeronáuti ia Civil - DAO, apreser:a un comportamento que precisa

ser analisado com o devido cuidado, Podemos constatar, verifi—

condo a tabela ', a existência de três períodos distintos. 0 /

primeiro compreendido entre 1952 o aproximadamente 19^0» apre

senta uma tendêncir. ascencional e continua, passando o total de

passageiros de cêroa de 3 milhões em 1952 a cerca de 7j3 mi

lhões em 1960, o que representa uma taxa geométrica anur.1 de

crescimento médio igual a 9,8l%. 0 segundo período, compreendi

do entre os anos de I96O a 19&5 e caracterizado pela orine da

aviação no Brasil. Durante todos estes anos, com excessão de

I962, o movimento de passageiros diminuiu passando dos 7.3 mi

lhões em I96O para 4,7 milhões em 1965. A taxa geométrica do

crescimento foi negativa e igual - &,¥/> ac ano. Nos últimos /

anos, de I965 a I968 podemos observar novcaente um crescimento

nos movimentos de pass \geiros, que passou los *ff7 milhões ob.;or_

vados er. 19^5 para 6,1 oilhões em 1968, se? do portanto a tara

de creB-jimento goonétric- média igual a 8/6% ao ano.

b) Analise do oomportanent -•

0 movimento de passageiros enbarcidos e desembarcados

nos aeroportos do Brasi1 é na verdado um indicador da procura /

por transporto aéreo de passageiros no país; pois de um lado

sendo o aproveitamento édio das aeronaves da ordem ce 6O5á o no



III. 2

vimento deve roprosentar a demanda r- não a oferta e de outra

parte sendo o número de passageiros embarcados aproximadamente

igual ao dos desembarcados, torna-se possível escolher um de

les ou o seu oonjunto para representar a procura. Nossa esco—

lha foi a sona, ou seja passagci ?os embarcados mais desembarca,

dos. Com isto o estudo do novinento de passageiros nos aeropor_

tos de Brasil oe eqüivale ao ec"udo da demanda por transporte

airoo.

Desta forma pode-se fai.er a hipótese que o movimento

de passageiros seja influenciada pelo preço do transporte aé

reo, ou seja a tarifa, pelo preço dos outros bens e serviços,/

no nosso caso e~pecialmnnte os meios de transportes alternati

vos, pela nível de renda ou de atividade econômica e pelo tama

nho do mercado, alem da preferencia do consumidor. Esta é hipe^

tose básica que a teoria econômica fornece para explicar a pr£

cura de bens e serviços. Pcra este estudo pode-se incluir como

condicionante da preferencia do consumidor a rapidez, a segu—

rança e a regularidade do transporte aéreo.

Ê de esperar que quando o preço suba a demanda ce re

traia como reação dos oornsumidores a este alta. A sensib: lida-

de desta resposta, ou seja a elasticidade, não © todavia uni

forme, dependendo do rotivo da viagem. Alguns estudos realiza

dos nos Estaclos Unidos e Europa mostram q-;e a demanda por trms

porte aoreo para fins de turismo apresente uma alta elástica ia.

de de pr9ço, enquanto para fins de negócios a procura é inel-us

tica. Este fato explioa -xLgumas práticas comerciais <J»5«p*Í9n co

mo estabelecer tarifas reduzidas pari turismo, excursão, doa—

oontos para a espose, e filhos, etc. ~)q fato uma redução no pre_

ço de uri bem de procura inelástica reduz r receita total aufe

rida pelos ofertontes . nquanto o oposto ocorre para bens de /

procurr. elástica. Assi.. o intento das empresas aérea3 é atin—

gir as parceles do mer^do onde a demanda é elástica-, e ocr. !_£_

to aumentar sua receit „, sem reduzir o preço onde a procurr. é
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inelastioa. Infelizmente não existia dados disponíveie sufioi-

entes para dividir o movinento léreo de passageiros no Brasil,

de acordo 00:1 os notivos de viagem. Mas a baixa elastioidade /

encontrada na análise realizada, cujos resultados são apresen

tados adiante, nos da fortes ii.oi.cios que o motivo ••negócios"/

seja o riais inportante.

Oon referência ao preço dos outros "bens é necessário

fazer algunas observações. Os bens conplenentares ao trafego /

aéreo são aqueles que atraem o fluxo de passageiros para una /

dada cidade. Entre ustes poderio- notar os atrativos turístioos

e econonioos (negócios), existência de hotéis, restaurantes, /

etc. Os bens substitutos do transporte aéreo são os outron /

ncios de transporta, ou melhor existem uma série de motivos /

que fazeiu con que un indivíduo escolha un determinando meio de

transporte a outro e estes notivoc são o preço de cada ::)qío al

ternativo, a eficiência e qualidade do serviço, a una rcgulari

dade, e a rapidez da viager. etc. Ora existe uma denanda de /

transportes do todos os tipos para o paíe. Se un determinado /

neio de transporte apresentar serviços neLhores, mais eficien

tes e oon un preço naia baixo, de forma a participar oon una

parcela naior no total- os outros neios, eu ao menos un, deve

rão reduzir sua participação» En outras palavras o oresoinento

relativo de un n«io de transporte se faz e:i detrinento de ou- -

tros. A tabela 1 nostre. claramente o aumen --o relativo do trarei

porto rodoviário no Brasil, causado en grar.de parte pela insta

lação da indústria autombilistica brasileira e pela melhoria

e ampliação da rede rodo/iária nacional. Este crescimento re

percutiu de forma negativa sobre o transporte aéreo oono pode

ser observado nas regressões calculadas.

Un outro fator que afeta a aviação ao Brasil, assin /

cono en outros países, é; o seu nível ie renda ou de desenvolvi

nento econoniec. Quanto íais desenvolvido o oaís, quanto maior

for sua renda per capiti, naior deverá ser sua demanda de /
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transporte aéreo. En outras palavra, a demanda de transporte /

réreo é una fundão positiva do n.vel e volume da atividade eco-

nonica. Para iestamos esta hipótese foi feita una "cross-sec—

tion" entre 2<f países da Anérica, apresentando os seguintes re

sultados:

t = -36,20^- + 0,320 ^

E2 = 0,31

sendo: 7 = núnero de assentos disponíveis per oapita

X- = Produto Nacional Bruto per capita

A elasticidade renda calculada nesta regressão, para

o Brasil e para países de situação senelhante á aprosrinadanen-

te igual a dois.

Cunpre notar que o crescimento da denanda de tr nspo£

te aéreo por causa do desen* olvinento econômico se refere não/

so as viagens internas nas ;ambén às viagens internacionais. /

Seja por causa do oresciner.ro da renda que possibilita uri naior

turisno do residentes do país no exterior» seja por causa do

naior volum de negócios que atrai estrang iros para o país, e

nesrio por causa das nelliorias que poden se-? feitas nos centros

turísticos nacionais, c crescinento econorr.co do pais está in-

tinanente correlacionado con o núnero de prssageiros en via—

gens internacionais enbarcados ou desenbarc xdos en seus aero

portos.

Pinalnente a poj ilação é una outra variável que deve

explicar o transporte aer'3O. Quanto nrior for o tamanho de uri

nercado, ou seja quanto nais pessoas clenandarem este ben ou ser

viço, maior será sua prorura.

Para testar esí r.s hipóteses e quantificar a influem—

cia de cada una das varií.veis foi fei";a una analiso econonitri

ca, visa;!do ostinar a fi xição procura de passagens aéreas no

Brasil. A função a ser atinada 4 a seguinte:
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sendo: Y = o numero de passageiros embarcados mais desembar

cados no Brasil

= o índice o Produto Interno Bruto do Brasil

= a frota brasileira de auto veículos para passage:L

ros

X_ = a tarifa real

X^ = a população

A variável X^ deve medir tanto a influência da ativi

dade eoonSmioa ou da renda, quanto a influencia de bens oomple

montares ao transporte aéreo. Desta forma deveremos ter

è
> 0

A variável X^ foi utilizada para captar a conoorren—

cia do transporte rodoviário ao transporte aéreo, sendo portan

to:

Para as variáveis X_ e X, deveremos ter;

<o

>o
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A análise feita nostrou ser a variável população não

signifioante. A oausa deste fato deve residir na estreita cor

relação existente entre ela e o produto interno bruto, resul—

tando no problema da nulticolinearidade, que reduziu a signifi

oância da variável população.

Estinando-se na forna linear:

í = aQ +

obteve-se o seguinte resultado:

"(JLjV í = -1381,^5 + 86,529 X]_ - 21,075 X2 - 13,458

(10,601)(1) (3,24) (o,48o)

F = 23,204

R2 = 0,84

D (de Durbin

Watao»} 9 0,985

Este rssultado nostra a boa aderência da função aos

dados. As variáveis X_ e X2 são significantes ao n£vel de

99,9% de segurança pelo teste Mt" de Student, nas a variável

XL não é significante. 0 teste de Durbin Watson nostra a /

existência de autocorrelação nos resíduos. Ora sabenos que /

una das fontes de autocorrelação é especificação funcional /

errada. Assin sendo foi feita una outra estinativa, agora na

forna:

bl b2 b3
X2 X3

(l) - Estes valores indicam o desvio padrão da variável.
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obtondo-se o seguinte resultado:

(a,) $ = kt6z6 x,2'9^ x/1'032 x,-0^76
j. X c. 5

(0,292) (0,132) (0,223)

F = 39,973

R2 = 0,90

D = 1,65

Estes resultados nostran que alén de se ter eliriinado

a autocorrelaçao, a foraa acinc, especificada apresenta as três

variáveis aignificantes pelo texto "t" de Student, e se ne-

lhorou o ajustanento da função aos dados observados*

Assin sendo podenos aceitar as hipóteses fomuladas.

A denanda por tráfego aéreo é una função positiva da renda ou

atividade econonica e negativa da concorrência entre 03 neios

de transporte e da tarifa real. Cunpre por fin fazer algunas /

observações a respeito das elasti©idades calculadas. A elasti-

oidade renda é igual a:

a elasticidade substituição (frota de veículos) é:

e a elasticidade preço (tarifa real) é:

Cono se verifica enoontranos uma alta elasti«ldade /

renda, sendo de se notar todavia que esta elasticidade deve /

incluir a influência dos bens conpleaentares ao transporte aé

reo, bea cono fatores qualitativos e tecnológicos cono a

naior eficiência e regularidade, naior rapidez e segurança, /

naior conforto etc. A i-aelasticidade preço estinada nostra,ou

dá indícios, de que nc Brasil o notivo negócios é o nais ia—



III. 8

portante para o tráfego aéreo e quo portanto una redução geral

nas tarifas diminuiria a receita total das enpresas. De outra

parte encontremos una elasticidade substituição pràtioanonte /

unitária, o cue nostra claramente a fort» concorrência que o

tráfego rodoviário faz ao tranrrorte aéreo.

o) Algunas Aplicações

Estas conclusões fornecem alguns indicativos para as

políticas a seren perseguidas tanto pelo seto:? público quanto

para as jompanias aéreas conerciais.

c.l) ao setor públioo

Vamos iniciar con a parte referente ao setor públioo.

A equação (B ) permite a estimativa da taxa de crosoimen-

to esperado do novinento de passageiros nos aeroportos /

do Brasil para os próximos anos« Para isto é necessário /

fazer algumas hipóteses a respeito das variáveis indepen

dentes da equação estinada: A variável I é o produto in

terno bruto nacional- 0 Plano Decenal de Desenvolvimento

EconéVaioo e Social do Governo Brasil oiro conclui que a

taxa de crescimento de equilíbrio a ' ongo prazo desta va

riável é de 6,2$ ao ano. Supondo que a indústiia autonobi

lística por «ausa. de seu dinamismo tonha um crescimento /

superior a esta taxa, por exemplo 7% ao ano, o que as ta

rifas aéreas permanecem constantes em termos reais obtéii-

se a elevada taxa de crescimento da demanda de viagens /

aéreas de 12.%h% ao ano. Com esta taxa o movimento de pas

sageiros no Brasil deve nais que dobrar cada 7 anos.

As autoridades governamentais, en vista deste grande

crescimento esperado, precisam tomar una série de provi—

dências a fia de que a infra-estrutura aéreoportuoria na-

cio:.Tal tenha oond; ções para atender a esta crescente de

manda. Assim vulto«as verbas deven ser destinadas à aupli
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ação dos aeroportor. existsnteis ou para a construção d©

novos.

Devemos notar a mais que o próprio desenvolvimento da

tecnologia aeronáutica está a exigir algunas obraâ e o

reaparecimento de nossos aeroportos. Desta forna o pro—

grana que visar a melhoria da infra-estrutura aeroportu

ária devera se guiar pelo atendimento dentes dois aspec

tos: a crescente denanda por serviços aéreos e os rjqui-

sitos de ordon técnica e operacional das aeronaves.

o.2) as ^npresas comerciais

No que se refere a empresas comerciais, poden ser /

feitas três observações.

Eki primeiro lugar leve ser salientado que o rápido /

crescimento da demanda exige a aquisição de um grande nú

mero de aeronaves para o seu atendimerto, e que portanto

as empresas deverão efetuar, num prazo relativamente our

to, pesados investinantos para o aumento de sua frota.

Em segundo lugar,, apesar de não ter sido possível /

isolar na regresfíão calculada os fatores qualitativos, do

tipo eficiência., regularidade, conforto, que afetam a de_

manda por serviços aéreos a alta ülasticidade renda esti

nada indica que crua influência é significativa. Assim /

tanto o progrona de aumento da frota deve atentar para

entes fatores como também as empresas devem oonsiderá-l^s

na organização de ieus serviços.

Por fim cumpre fazer menção a elasticidade praço. 0

seu valor baixo, ou em termos mais precisos a inelastici

dade preço da dentada mostra, como já foi afirmado que uma

redução geral nas tarifas seria prejudicial às empresas.

Mac o nesno pode não ocorrer, sa for executada uma polí

tica diferencial de redução. Ou seja se forem executadas
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políticas que visen atingir as parcelas de população que

tenham una elasticidade pr^ço naior»

Oono exenplo podenos citar as tarifas reduzidas para

excursão (turisno), descontos para a esposa e filhos alen

de outras nedidas que poder.: ser adotadas pelos operadores

aéreos, e que já estão er.i prática en diversos países do

nundo.

i) JLrea Rio-São Paulo

A aroa Rio-São Paulo concentra nais da netade do trá

fego aéroo no Brasil. Desta forna un estudo da aviação no país

ficaria inconploto se não se estudasse isoladcmente esta re

gião. Vainos conejçai? analisando o Rio de Janeiro e depois pas-

sarenos para São Paulo.

2.1) Rio de Janeiro

a) Bastórioo

São dois cg aeroportos comerciais do Rio de

Janeiro: Galeão e Santos Dunont. 0 primeiro é uri aero

porto internacional o o outro doméstico, Entretanto os

ta divisão não é absoluta. Existeu alguns vôos donésti

oos que são operados no Aeroporto do Galeão. As razões

aão espeoialnente de orden técnica e ligadas ao oonpri

nento da pista de Santos Dunont, aos obstáculos geográ

fioos da "baia da Guanabara e as características opera

cionais de certas aeronaves. Nbmalnente os vôos donos

tioos que se utilizan do aeroporto do Galeão sr.o vôos

de nedia e longa distância, ucan aparelhos à jato e de

grande porte. É interessante notar que ten havido nos

ultinos anos ura crescente transferência de vôos para

o Aeroporto do Cíaleão. A causa deste fato reside na

utilização, nesuo nas linhas donéstlcas, de aviões no-
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demos, cujas características os impedem, de aterrizar

ou decolar en S.jxtos Duaont.

Mas, no nonentc, vanos nos concentrar no trá

fego aéreo total do Rio de Janeiro, que é definido, /

para fins do presente estudo, pela sona doo passagei-

jpos enbaroados e desenbarcados aos dois aeroportos o£

neroiais da região.

0 oonportanento deste tráfego, oono pode ser

visto na tabela *f, é, en linhas gerais, idêntico ao

observado e analisado para o total dos aeroportos do

Brasil. Apresenta três fases distintas no período aUa

lisado (1952 a 1968). A prineira, conpreendida entre

1952 e 196O, se caracteriza por un crescinento eleva

do e contínuo. A taxa de crescimento geométrico nédio

anual foi de 9,36%. Nos anos seguintes, até 19l)5, o

novinento de passageiros embarcados nais desembarca—

dos nos aeroportoe considerados reduziu-set passando

de 1.719.336 em 1960 para 1.4-21.9^3 em 1965, o que re

presenta uma taxa geométrica negativa de -3»73$ ao

ano. Mas a partir deste ano passnmos a observar nova-

nente taxas positivas de crescimento. De 19^5 a

a taxa de crescimento geonétrica anual foi de 1

b) Analise do covroortanento

A explicação para estas variações deve ser cji

contrada nas nesnas rojiões já apresentadas na análi

se do trafego aareo no Brasil! o comportamento da oce^

nonia brasileira, a concorrência do transporte rodovi

ário • as variações na tarifa real.

Assim, o modelo explicativo da demanda de trá

fego aéreo no Rio de Janeiro pode ser resumido na se

guinte função:
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send :

Y^.T = passageiros cribaraados nais dosenbarcados
RJ

nos aeroporvc s conerciaie do Rio de Janeiro

3C. = Produto Into::*no Bruto Real

X_ = Frota Brasileira de Autoveiculos para Passa.

geiros

X = Tarifa Aérea Real

con as seguintes propriedades

0, Y *» e Y 0.

h

A estinativa desta função foi feita através do

nótodo de nirdnos quadrados, utilizando-se a tésnica /

de regressões núltiplas. Para a especifioação linear /

obteve-se o resultado a seguir:

(A2) í^,: = -10,310 + 1,739 X1 -0,295 ^ -0,375

(0,159) (0,049) (0,157)

P = 74,88?

R2 = 0,9^5

D (de Durbiri I/atson) = 1,070

Estes valores nostran o nagnífioo ajustaneirt-^

da função aos d->dos observados. As variáveis X_ o

Xp, oon o "t" à?. Student calsulado igual respestiva—

neivfce o. 10,954 o 6,068 são significantes oon 99f9% de

segurança. A variável X-, é significante con 950^ do s^

gurar.ça.

0 test: de Durbiri Watson nostra que os resí

duos não são cstocàsfcicauente independentes. Para oli
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ninar a autocorrelação, fo: feita, nova estinação, oon

outra forna espfcificativa a saber:

= a a_ a_ a.
O — 2

/

chegauos ao seguinte renultado nunérico

(Bfy f^" - 0 335 X '°-l8:5 X -°'572 X -°

(0,196) (0,089) (0,150)

F = 93,3^6

R2 = 0,956

D = 1,894

os valores calculados para o "t" de Student são

11,122 para X^ 6,Wf para X e 2,590 para X^ o que

i-iostra a sua significancia estatística. 0 elevado valor

do coeficiente de explicação indica o excelente ajusta

mento da função aon dados observados. De outra parte, /

oor.i esta forna espooificativa cor seguiu-se eliminar a

autocorrelação nor resíduos, contorne indica o valor /

calculado de D.

Poderio s aesin, an vista ei resultado dos testes

realizados, açoitar as hipóteses forouladas. 0 tráfego

aéreo no Rio cie Janeiro, assin co.10 o do Brasil, é fun

ção positiva <3a atividade econonioa e negativa da con.—

corrência do transporte rodoviáric e da tarifa real.

c) divisão do tráfego total

Pn0»«2t m, en seguida, a analisar sepai*adariente

o tráfego doméstico e o tráfego internacional. Infelin-

riente as estatísticas existentes não são suficientes pa

ra una analise direta de anbos os tráfegos. Deota forna

fonos obrigados a usar alguns artifícios e algunas hipó

teses sinplifi' adoras a fin de estinarnos separadaaente

cada rxi.
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Os dados oficiais publicados pela Diretoria de

Aviação Civil - DAC apr sentam a separação do trafego

total en doméstico e internacional, sònente a partir /

de 1963. Anteriormente eram publicados os dados refe—

rentes ao novinento nas .inhas, nas nao apropriando os

passageiros en cada aeroporto. São entretanto disponí

veis og dados totais de passageiros por aeroporto (sen

a separação entre doméstico e internacional)•

Como o aeroporto de Santos Dunont opera exclu

sivamente oon o tráfego loméstico, e cor.10 a maioria /

dos passageiros en vôos domésti«os utilizam este aero

porto, fizemos a hipótese de que o seu oonportamento e

representativo do tráfego doméstico no Rio de Janeiro.

Este tráfego deverá ser explicado, pelas mesmas variá

veis que explicam o tráfego total, ou seja, usando a

notação YL"_ para êrte tráfego, deveremos ter:

BJ " *x**l' X2'

na seguinte forma:

7c Y r0 ■ - b x*1 xb2

sendo X., X e X_^ as nesmas variáveis já apresentadas

na parte referente ao tráfego total.

Ocorre entretanto, que o tráfego aéreo interna

cional não sofre concorrênoia da rodovia sendo portan

to sua elasticicade de substituição (em relação ao /

transporte rodoviário) igual a zero. Ora , chamando de

YZ_ a demanda de tráfego aeroo internacional no Rio de

Janeiro, terem r>:

T- = yD I

RJ ~ RJ RJ
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ou seja o tráfego total é igual à sona do trafego donejs

tico e do tráfego internacional»

Logo,

ò
ÔX2

nultiplioando anbos os t ;rnos por

RJ

terenos:

RJ

HJ

&
X

2

ar
RJ

ora = O

e substituindo na expressão acina os valor»s oorrespon-

dentes às expressões (B?) e (C?), terenos:

Ou seja a elasticidade de substituição do tráfe

go donéstico multiplicada pela participação do tráfego

âonéstico no tráfego total deve ser igual à elasticida-

le de substituição do tráfego total. Esta é a condição

necessária e suficiente paya que o tráfego aéreo inter

nacional seja independente do transporte rodoviário. Pe_

los dados disponíveis foi possível calcular a particip^.

ção nédia do tráfego doméstico no total do Rio ie Janoi^

ro; ela é igual a 86%. Assin substituindo en (D) oste

valor e a elasticidade a? |expressão (B')|, terenos a

estinativa da elasticidade substituição do trafego do—

néstico:
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portanto a expressão (C?) se transforna en

= b

b -O.S65

V

ou

O,665
= b

o "1

ou

= b

Estinando-se esta expressão pelo nétodo do nlruL

uos quadrados sinples obtén-se

F a

R2 =

D =

= 3,370

208,274

0,967

1,087

-.2,074

0,144) (o,

1,683

247)

Anhas as variáveis são sigrifioantes polo tos-e

rt" de Student Co "t" calculado é respectivanente /

14,415 e 2,768 para X_ e X ), Ocorro entretanto <jue o

valor de D indica a existência de autocorrelação nos re_

siduos . Ê precisa elininá-la. Para tanto foi uttliizado

3 netodo de r.iinir;os quadrados en dois estágios, supondo

un esquena auto-regressivo de prineira orden, e se che

gou ao resultado a seguir:
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= 2,917 x^2 ^0668

(0,131) (0,217)

F e 67,200

32 = 0,912

D = 1,609

Novanente as variáveis são signifioantes

e 3»372 são os valores calculados de "t11 para X_ e

E alen disso eiininou-se a auto-correlação nos resíduos.

Podenos desta forna substituir estes valores na expres—

são (E?), obtendo:

p 2 qi7 x -O.665 Y -0,668

Esta função descreve o «onportonento da leaando

por transporte aéreo, en linhas donéstlcas, para o Mo

de Janeiro.

d) algunas aplioaç^ões

E interessante fazer algunas observações sobre

as elastioidades estimadas para tráfego no Rio de Janei

ro. Inicialmente para o total do tráfego podenos oalcu—

lar, (expressão B ):

i) Elasticidade renda: ■ ■ ■ "^ . .'y = 2,183

ii) Elasticidade preço: ~ ■ ^ . - -0,389

iii) Elasticidade de substituição:

- -0,572

L2 XRJ
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Pode-se verificar que, en valor absoluto, as

três elastioidades calculadas para o Rio de Janeiro /

são menores que as calculadas para o Brasil, Entretary

to continuam a valer paia o caso específico do Rio de

Janeiro, as nesnas características gerais do país: e-

levada elastioidade renda e inelasticidade preço da

demanda por serviços aéreos de passageiros, Estas coii

3lderações valen tanbén para o setor ionéstico, pois

_):(expreasão E):

i) elasticidade renda = r

ò

ii) elasticidade substituição =

O ~RJ X
= -°'665

"2

.<«üi) eleaticidade preço = ~=— ■ ■«;... =-0,66

è 2 i%

Oon os valores das elasti xldades podenos caJ <su

lar as taxas c"e crescir.:«oto esperadas do tráfego don.3s

tico e do trafago total para os príxinos anos. Para

tanto vanos fomular as hipóteses retroapresentadas ao_

bre o oonportanento das variáveis independenteíi, ou sjs

ja que o Produto Interno Bruto cresça a una ta?:a de /

6,25á ao ano, que a frota brasileira de auto-veiculos /

para passageiroí; apresenta ui:i crencinento de 7,0% ao

ano e que as tarifas reais pernaneçan constantes. Oon

astas :oipótesef obtén-se una taxa de crescinento igual

a 9»5% para o rráfegotctal ão Rio d; Janeiro, e igual a
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7 ytyo para o tráfego doméstico.

Podo-se observar que estas taxas, apesar de ele

vada-3 são inferiores à saloulada para o tráfego aéreo /

no Brasil (11,¥/o). De outra parte, já que a taxa do

crescimento do tráfego total é maior que a taxa espera

da para o doméstico, o movimento internacional d© passa

geiros no Rio de Janeiro devejá apresentar um crescimen

to superior aos 9,5% calculados para o total, devendo /

nesno superar o crescimento médio do tráfego aéreo no

Brasil.

Esta ultima conclusão implica na necessidade de

se dota:? o aeroporto internacional do Rio de Janeiro, /

das condições materiais oapazes de atender a este crês

cente volume de passageiros. Esta necessidade ee realça

caso lembremos que o aeroporto se constituo na porta do

entrada do país para os turistas estrangeiros, e na im

portância que a prineira impressão causa naqueles que

nos visitam. Se é uma das metas prioritárias do atual,

governo o estímulo ao turismo, uma das primeiras tare-

fac e o aparelhamente de nossos aeroportos.

2.2) São Paulo

a) Histórico

Os aeroportos comerciais que servem o Grande /

Sao Paulo são os de Congonhas e Viracopos. 0 de Virac^-

pos localiza-se no município de Campinas e Congonhas :aa

capital do Estado. 0 primeiro destes aeroportos é essen

cialmente para vôos internacionais, e o de Congonhas /

atende a praticamente todo o tráfego doméstico além de

uma parcela dos /oos internacionais, especialmente aquê

les destinados l. América do Sul (Argentina e Uruguai).
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Sonando -se os passageiros enbaroados e dosen -

barcaãos nestes dois aoroportos obterenos o novinsnto

totcl de passageiros en São Paulo. Êcte novinento apre_

sentou un oonportanentc. que en linhas gerais, é igual

ao observado para o país cono un todo. No período ana

lisado, 1952 a I968, poderios verificar três fases dis

tintas. A prineira compreendida entre 1952 a I96O, on

de o novinento de passageiros apresentou un crescinen-

to, praticamente contínuo, e a elevadas tascas. Entre /

estes dois anos a taxa de cresçinento geométrico média

do trafego foi de 8,33% n.o ano. En ternos absolutos de

823*835 passageiros en 1952 passou-se a 1.562.845 en

I960. A seguir, acompanhando a tendência observada no

Brasil, o tráfego aéreo en São Paulo reduziu-se. No

ano de I965 enbarcaran ou desenbarcaran nos aeroportos

de Congonhas e Viracopos un total de 1.060.489 passa

geiros. Este decresciriento foi portanto da orde::i de

7,4-6% ao ano. Tendo atingido este ponto de nínino no

ano de I.965 o novinento aéreo de passageiros en São

Paulo passou a novanente apresentar taxas positivas de

oresoinento. No ano de 1968 o total de eribarques e de

sembarques no área foi de 1.4-30.363. Apesar dstes ores^

cinento, en nédia superior a 10% ao ano, não se atin—

giu ainda o volune de tráfego observado no ano de 1960.

Ê interessante observar que o orescinento do

trafego aéreo r,o Rio de Janeiro, foi en média superior

ao de Sao Paulo. Nas duas fases onde se observou cres

cimento, este foi nais intenso na antiga «apitai fede

ral, e na fase de queda o novinento reduziu-se meno3 /

no Elo de Janeiro que en São Paulo. Para o ano de 1963

os aeroportos do Galeão e Santos operaram un total de

I.883.23O passageiros, cifra esta superior à observada
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eu Sãc Paulo, e ao nesno teupo superior à alcançada p^

los referidos aeroportcs no ano de I96O.

b) Análise do conportanento

Deiacenos de lado, por ora, as conparações en—

tre São Paulo e Rio de Janeiro e nos concentremos na

análine do conportanento do novinento de passageiros /

en São Paulo. Cono vinos este tráfego apresentou varia

ções que, ea linhas gerais, corresponden âs analisadas

para c Brasil cono un todo. Asain sendo podenos fomu-

lar as nesnas hipóteses de explicação do fenoneno, ou

seja que o tráfego aéreo en São Paulo é função direta

do conportanento da econonia "brasileira e inversa da

concorrência do transporte rodoviário de tarifei real.

Podenos sunariaar estas hipóteses, analiticanerte, /

através da seguinte função:

onde Y_.p e a denanda por serviçor aéreos de passageiros

en São Paulo,

X = produto interno bruto

X = frota "bro-sileira de auto-veículos para pas
2

sageiros

X = tarifa real.

A função acina deve obedecer às condições

°» SP ^ 0 e ^ SP

Ò

A est1: ativa desta ±\mção foi feita através da

técnica de rer.?essões .aúltiplas, tondo-se chagado, pa-
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En vist'. destes resultados podemos aceitar as

hipóteses fornuladas e analisar o transporte aéreo de

"1 ",
passageiros en Sao Paulo, a partir da expressão B _,/

que descreve o comportamento da denanda de serviços /

aéreos através do comportamento da renda, do comporta

nento do transporte rodoviário • das tarifas reais.

o) divisão do tráfego total

0 nesno problema discutido na análise do trá

fego aéreo no Rio de Janeiro se apresenta en São Pau

lo. Não existen series históricas de dados separando

o tráfego donéstico e o internacional. Assim sendo -pe.

ra o estudo da área de São Paulo foi adotado igual /

procedimento ao levado a cabo para o Rio de Janeiro.

Oomo o tráfego doméstico de São Paulo o em /

sua quase totalidade operado no Aeroporto de Congonhas

sendo o aeroporto de Viracopos quase que exclusivaneii

te internacional, fizemos a hipótese de que o compor

tamento do tráfego donéstico paulista possa ser analá

sado pelo movimento de passageiros em Congonhas. Este

movimento deverá, então, ser explicado pelas mesmas /

variáveis que explicam o tráfego total, ou seja:

*Sp = f(Xl' X2' V
na seguinte especificação funcional,

- - ^ b b b

^12 /

sendo: YÍ,- = movimento de passageiros embarcados e /

desembarcados em Congonhas

X_ , X_ o X-, = rs mesmas variáveis já apresentadas na

jorte referente ao tráfego total.



III. 2*f

Oono o tráfec° internacional deve apresentar

elasticidade substituição, para o transporte rodovia—

rio, igual a zero deverenos ter, cono foi nostrado /

atrás que:

Expressão esta idêntica à D?, e significa que

a. elasticidade de substituição do tráfego total (a-) e

igual à elasticidade de substituição do tráfego donéstzL

oo nultiplicada pela participação do tráfego donéstico

no tráfego total. Esta participação pelos dados dispcn^L

veis foi estinada en 90$$. Substituá.ndo o valor cie a~,

calculado na expressão (B _), terenos a estinativa da

elasticidade substituição do tráfego doméstico

a2 = -0,796

en:

(V

Desta forna, podenos transformar a equação /

-°'796 x b?
X3

ou

0,796 _
b, b.

ou
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Hstinaaâo-se esta expressão pelo netodo de na

ninos quadrados simples obtivenos:

-, j. V"

*• 3'

F =

2 =

D =

568

0

1

,560

,256

,988

,385

2,192

\0,097) (0

0,505

,166")

Os valores calculados de "t" foran 22,701 e

3,0^8, .respectivamente para as variáveis I e X,. Os -re.

2

lores de F e R mostrara o excepcional ajustamento da

função dos dados observados. No entanto, o valor D de

Durbia Watson nostra que existe alta probabilidade d^s

resíduos não seren estocàsticanente independentes. Ia

vista deste fato foi novamente calculado a função F_,

usando agora o né4"'. do de axninos quadrados en dois está

gios con a finalidade de se elininar a auto-oorrolação

nos resíduos. 0 resultado a que se chegou foi:

(F3Y £fíp = 1,703

(0,120) (0,165)

Os valores calculados de "t" de Sttident fr ?Txr.

18,333 para X_ e 3,372 para 1^, o que perriite rejei-f ir

a hipótese nula en anbos os parâmetros, ou seja pode -so

con 995á de probabilidade afirnar que eles são iiferer.—

tes de zero. De outra parte calculou-se os valores para

F = 254-,633

R2 = 0,975

D = 1,519
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Estes valores indican o excelente ajustanento

da função aos dados observados e pemiten aceitar, oon

alta probabilidade, a hipótese de independência estocas

tica dos resíduos, o que nostra que se conseguiu elini-

nar a auto-correlação nos resíduos. Substituindo os va

lores calculados (F,) na função E_, obtén-se a equação

completa de denanda de serviços aéreos donésticos para

passageiros en São Paulo, que é:

7 1 Y yD , 7n, Y 2,187 Y -0,796 y -0,556
3 SP 1 2 3

d) al^unas affllqaçôes

Pode-se, a partir das expressões (B -,) e

(E ), calcular as elasticidades renda, substituição e

preço da denanda de transporte aéreo en São Paulo. Ini-

cialnente para o tráfego total obtivenos, (a partir da

equação da regressão B ,)

i) elasticidade »enda SP

01

ü) elastividado do substituição

S- _^_ . -0,717

iii) elasticidade preço:

SP

Para o tráfego donéstico, a partir da equação

(ET"-,) obtén-se:



III27

i) elasticidade renda: — =- s— = 2,l8?

ii) elasticidade substituição:

■I— = -0,796

iü) elasticidade preço:

. .0,556

Vanss inicialnente comparar estes resultados

con os obtidos para o total do Brasil. Tanto a elasti

cidade renda quanto a elasticidade substituição são /

naiores, en valor absoluto, no Brasil que en São Paulo,

isto tanto porá o tráfego donéstico cono para o tráfe_

go total. No que se refere à elasticidade preço obser-

vanos que o tráfego total de São Paulo apresenta, pra

ticamente a nesoa elasticidade que o tráfego aéreo no

Brasil (aproxinadanonte -0,5), nas o tráfego donéstico

apresenta una naior elasticidade (-0,556), en valor ab

soluto»

Convén notar que tanbén o tráfego aéreo en

São Paulo, apresenta as características apontadas tan

to para o tráfego aéreo nacional cono para o trafego /

no Rio de Janeiro, ou seja una alta elasticidade renda

e denanda inelástica con relação ao preço.

Comparando os resultados obtidos para São /

Paulo con os e.stinados pare. o Rio de Janeiro, observa-

se que a elasticidade renda do tráfego total é naior /

no Rio de Janexro que en São Paulo,, nas a elasticidade
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substituição é, en valor absoluto, nenor, o nesao oco£

rendo 3on a elasticidade preço. Quanto ao tráfego do—

néstico enoontrancs, novanente, en valor absoluto, /

elasticidade renda e substituição naiores en São Paulo,

e una naior elasticidade (ou nenor inelastieidade) pre_

ço da denanda no Rio de Janeiro.

Estes resultados perniten algunas observa

ções interessantes. Cono, una das condicionantes nais

inportantes na escolha do neio de transporte t o pro—

blena da distancia ou do tenpo de viagen, pode-se con

cluir qtie a grande vantagen da aviação se localiza /

nas grandes distâncias, podendo-se resino afirmar que

o poder de conpetição dos outros neios, e no nosso ca

so particular o transporte rodoviário, dininui à nedi-

da que as distâncias aunentan. Assin o fato da elasti

cidade substituição, en nódulo, ser superior en São /

Paulo, provàvelnente indica que a distância nédia do

viagen é naior nc Rio de Janeiro que en São Paulo, De

outra parte cono já foi discutido, a elasticidade pre

ço da denanda de transporte aéreo de passageiros é ba_s

tante influenciada pelo ncKLvo de viagen. Assin a expli

cação para un valor naior desta elasticidade no Rio de

Janeiro (tráfego donéstico) pode ser encontrada nas /

atrações turísticas da antiga capital federal.

Oon os valores estinados das elasticidade/3 /

podenos calcular as taxas de crescinento esperadas pa

ra o tráfego denéstico e total en São Paulo. Para tal

finalidade foran feitas as nesnas hipóteses a respeito

do crescinento das variáveis independentes, que as

apresentadas nr parte referente ao tráfego total do /

Brasil, a sabei1 o produto interno bruto crescendo a

una taxa de 6,2?á ao ano, a frota brasileira de auto-ve_

íoulos a taxa le 7,0% ao ano e as tarifas pernanecendo
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constantes en tornos reais. Con estas hipóteses obtive-

nos a taxa 8,25% ao ano para o crescinento do tráfogo /

total e de 7»99% ao ano para o tráfego doméstico.

Estas taxas são inferiores calculada para o

Brasil cono uri todo, apesar de seren ainda elevadas. /

Con relação ao tráfego total, o Rio de Janeiro, con una

taxa de 9»53% ao ano, deve apresentar nos próxinos anos

un crescinento naior que São Paulo. Já con relação ao /

tráfego doméstico devenos fazer algunas observações. En

prineiro lugar, cono a regressão do tráfego doméstico /

do Rio de Janeiro, foi calculada a partir dos dados do

novinento de passageiros en Santos Dunont, e cono nos /

últinos anos se observou una transf jrência de passagei

ros deste aeroporto para o Galeão, a taxa de crescinen

to calculada deve ter sido sub-esbinada. De outra parte

cono o Aeroporto de Congonhas tanbén opera vôos interna

cionais, e oono estes apresentara uri dinanisno naior que

os vôos domésticos, a taxa de crescinento do tráfego do_

néstioo en São Paulo, pode ter sido super-eotinada, E,

cono a diferença entre as taxas calculadas par.a São

Paulo e para o Rio de Janeiro é pequena, e pouco supe

rior en São Paulo, podenos corduir que o orescinento do

trafego aéreo doméstico deverá ser praticanente igual

en São Paulo e no Rio de Janeiro, devendo este cresci—

nento ser feito a taxas entre 7,5% a 8,0% ao ano.

Para finalizar valen algunas considerações s^

bre o tráfego internacional en São Paulo. Cono a taxa

calculada para o tráfego doméstico foi de 7,99% e para

o trafego total 8,25%, a taxa de crescinento internacic^

nal deverá ser superior ao tráfego total en São Paulo.

Cono una aproximação para o cálculo desta taxa usanos a

propriedade que a taxa de crescinento do tráfego total

e igual a nedia ponderada das taxas de crescinento do
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tráfego doméstico e do tráfego internacional, e obtive

nos a taxa de 10,65a ao ano para o crescimento do trafe,

go internacional en São Paulo.

Ê importante notar que un crescimento à taxa

de 10,6% significa uma duplicação do valor inicial a

cada 7 anos e que taxan de 89o indicam este mesmo fenô

meno cada 9 anos. Desta forma urge sejam tomadas pelos

podêres competentes medidas destinadas a aparelhar os

aeroportos paulistas para que eles possam receber este

volume crescente de tráfego aéreo.
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SÍNTESE E CONCLSSCES

A análise efetuada mostra claranente seren três ae

principais variáveis explioativas do tráfego aéreo no Brasil en São

Paulo e no Rio de Janeiro. EBtas variáveis são o produto interno /

bruto, que capta a influência da renda, a frota brasileira de auto

-veículos para passageiros, que indica a conoorrência do transporte

rodoviário ao aéreo e a tarifa real. De una forna geral foi encon—

trada elevada elasticidade renda e baixa elasticidade preço. Quanto

â elasticidade substituição seu valor varia entre -1,032, para o

Brasil cono ua todo, o -0,572 para o tráfego total do Rio de Janei

ro.

Oon estes resultados podenos explicar baseados ago

ra en testes estatísticos, as variações observadas no novinento de

passageiros ou seja as três fases ou períodos apresentados na parte

II deste trabalho. 0 orescinente verificado na Ia fase é explicado

assin pela ação conjunta de trên fatores a saber. 0 cresoinento da

econonia brasileira, a auser.cia ou deficiência ie outros neios de

transporte e a r3lativa constância en temos reais das tarifas ae—

reas. Quanto a este últino, oonvén observar que o índice tarifário

real que era 116,7 en 1952 tornou-se igual a 11^,^ en I96O. Na fase

conpreendida entre I96O a 19^5 verifica-se una queda no novinento /

de passageiros no Brasil e en seus principais aeroportos. Esta que

da pode, en vista dos resultados obtidos, ser explicada pela estag

nação da eoononia nacional nestes anos, pelo grande crescinento da

frota brasileira de auto-veículos para passageiros, ou seja a con—

corrência e o desenvolvinento do transporte rodoviário, e pelo au~

nento da tarifa aérea real. De fato o índice tarifário real que era,

cono foi dito, igual a 114,^ en I960 passou a 158,*$ en I966. Nos

anos posteriores o novinento de passageiros no Brasil ten aunentado

cono conseqüência da recuperação da econonia brasileira e da adapta
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no Brasil.

Mai~ duas observações se fazem necessárias, nesta coii

clusão, ambas referentes à aplicação das regressões estinadas ao cal

culo das taxas de crescimento previstos para os próximos anos. En pri_

neiro lugar referencias ao próprio crescimento esperado, A vigorarem

as hipóteses feitas terenos em 1975 uri movimento de passageiros embar

cados e desembarcados nos aeroportos do Brasil superior ao dobro do

volume observado em 1960, ou seja suporior a 12 milhões de passagei—

ros no ano. Para os aeroportos do Rio de Janeiro, de acordo com o mes_

mo raciocinio deveremos ter, em 1975 um total de aproximadamente 3»7

milhões de passageiros. Nos aeroportos de São Paulo espera-se qt.e em

barquem e desembarquem cerca de 2,5 milhões de passageiros. Estes va

lores comparando com os maiores aeroportos do mundo são pequenos,pois

os aeroportos de Nova York em 19&7 movimentaram mais de 20 mirjiões do

passageiros, os aeroportos de Chicago um volume um pouco menor, mar.

superior aos 20 milhões, e em Londres observou-se um movimento de cer_

ca de 15 milhões de passageirosr Entretanto para as condições existen

tes no Brasil os valores previstos são bastante elevados e, certameii

te, oaoo não sejam adotadas medidas em prazo relativamente curto, sur

girão graves problemas de congestionamento, falta de suguranças, per

da de tempo, etc, em noasos aeroportos. Por esta razão torna-se nece_s

sario um programa de melhoria e reaparelhamento dos aeroportos atuais

e mesmo a construção de novos.

De outra parte a análise realizada permitiu detectar

quais setores e regiões apreeentam um maior dinamismo, Já que tant: o

Rio de Janeiro, quanto São Paitlo deverão observar um crescimento in

ferior do Brasil como um todo, o resto do pais deverá crescer do uma

forma bastante acentuada e superior à média nacional. Por esta razão

as verbas que porventura venham a ser destinadas a um programa aoro -

portuário, não devem se conccr.trar na área Rio-São Paulo, apesar do
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esta região concentrar atualnente cêroa da netade do trafego aéreo no

Brasil, lio que se refere aos setores o tráfego internacional deverá /

apresentar un crescinento além de superior ao tráfego donéstico, dos

nais expressivos. Ora este tipo de transporte exige grande e nodernas

aeronaves, e dentro de alguns anos, aeronaves supersônicas. Para que

o Brasil possa "participar desta era" é preciso que seus aeroportos /

tenham as condições aateriais e operac-ionais necessárias.

Para finalizar, rápidas considerações sobre o futuro

da indústria de transporte aéreo nacional.

0 transporte aéreo no Brasil desempenhou nos anos an

teriores a 196o uri papel preponderante dentro do sistena de transpor

tes nacional» Alén de arcar cora parte que lhe era devida, supriu a

deficiência ov. a ausência de outros neios de transporte . Entretanto,

oon a abertura e a pavimentação de rodovias e a instalação en nosso /

pais da indústria automobilística o transporte aéreo passou por una

aguda crise, pois a concorrência do transporte rodoviário foi bastan

te acirrada. Por causa destes fatos as enprêsas de navegação aórea fo,

raia obrigadas a refomular sua política e se adaptar às novas exigen

cias do raercado. Passada esta fase de adaptação- que implicou no desa

parecinento de inúmeras companhias, na eliminação de diversas linhas

e na renovação da frota de aeronaves, a indústria de transporte aéreo

no Brasil, amadurecida polas dificuldades enfrentadas, parte agora pa.

ra a era dos grandes jatos e dos aviões supersônicos.

A vida e a economia moderna se caracterizam pela rapi_

dez e pela velocidade. Um pais que almeje ser una grande potência, no

cessita posmiir meios de comunicação e transporte eíAei-entec e rápi

dos entre seus diversos centros. Devido às dimensões oontinentais do

Brasil esta tarefa só poderá ser cumprida pelo transporte aéreo. É ê_s

te o desafio que a nação oferece às suas empresas de viação aérea.
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TABELA 1

DISTRIBUIÇÃO PORCENTUAI. DO TRAFEGO ANUAL TOTAL DE

PA5SAGEIR0S-QUILÔKBTR0

Período 1950-1963

ANO

•1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

RODOVIÁRIO

18,4

26,9

32,8

32,5

31,8

33,3

35,2

37,6

39,3

43,7

47,9

55,0

57,2

59,6

FERROVIÁRIO

63,3

57,4

52,1

51,6

53,1

52,1

49,4

45,1

43,9

43,2

33,5

34,0

32,2

30,8

AÉREO

12,6

11,1

10,9

11,9

12,1

11,8

12,8

14,2

14,5

10,9

12,0

9,6

9,3

8,1

MARÍTIMO

5,7

4,6

4,2

4,0

3,0

2,8

2,6

3,1

2,3

2,2

1,6

1,4

1,3

1,5

TOTAL

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Fonte.! Ourrent Esonomic Positiou and Prospects of Brazil, Vol.II

Transportation, BIRD - A1P, I965.



TABELA 2

M0VIM3NT0 DE PASSAGEIROS NOS AEROPORTOS DO BRASIL

ANOS

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

PASSAGEIROS EMBARCADOS

MIS DESEMBARCADOS

2989.618

3998.750

4191.891

4205.353

5021.576

5719.302

6586.606

6797.781

7300.334

6063.682

6437.287

6029.236

5070.404

47OOv.l48

5067.589

5539.891

6058.290



TABELA 5

TRAFEGO AÉREO DE PASSAGEIROS NO BRASIL

E NA ÁREA RIO SiO PAULO

Ano

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

196?

1968

Brasil (1)

Passageiros

2.989.618

3.998.750

4.191.891

4.205.353

5.021.576

5.719.302

6.586.606

6.797.781

7.300.334

6.063.682

6.437.287

60029.236

5-070.404

4.700.148

5.067.589

5.539.891

60058.290

índice

100

134

140

141

168

191

220

227

244

203

215

202

170

157

170

185

203

irea Rio-São Paulo(2)

Passageiros

1.664.498

2.032.102

2.079.833

2.074.107

2.469-076

2.685.345

2.893-906

2.976.736

3.282.683

2.988.542

3.151.7)5

2.974.704

2.608.227

2.482.432

2.743.679

3.062.043

3»313.593

índice

100

122

125

125

148

161

174

179

197

180

189

179

157

149

165

184

199

(2).100

(D

55,7

50,8

49,6

49,3

49,1

47,0

43,9

43,8

45,0

49,3

49,0

49,3

51,4

52,8

54,1

55,3

54,7

Fonte dos dados brutos: DAC



TABELA 4

TRÁFEGO AÊREC DE PASSAGEIROS NA ÁREA RIO-SÃO PAULO

Anos

1952

1955

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1965

1964

1965

1966

1967

1968

Guanabara

(D

840.665

1.042.010

1.055.856

1.085.450

1.281.249

1.406.840

1.554.559

1.559.511

1.719.858

1.648.446

1.764.848

1.688.559

1.487.943

1.421.945

I.595.O25

1.785.123

1.885.250

% Sobre 0
Total

da Jírea

50,5

51,5

50,7

52,2

51,9

52,4

55,0

52,4

52,4

55,2

56,0

56,8

57,0

57,5

58,1

58,2

56,8

São Paulo
(2)

823.855

990.092

1.025.997

990.657

1.187.827

1.278.505

1.559.567

1.417.225

1.562.845

1.340.096

1.386.947

1.286.165

1.120.284

1.060.489

1.148.565

1.278.920

1.430.363

% Sobre 0
Total

da Área

49,5

48,7

49,3

47,8

49,1

47,6

47,0

47,6

47,6

44,8

44,0

43,2

45,0

42,7

41,9

41,8

45,2

To£al
da Área

1.664.498

2.052.102

2.079.855

2o074.107

2.469.076

2.685.545

2.895.906

2.976.756

5.282.685

2.988.542

3.151.795

2.974.704

2.608.227

2.482.432

2.743.588

3.062.045

5,515,595

Fonte dos Dados Brutos: DAC„

(1) Guanabara = Aeroportos le Santos Dumont e Galeão

(2) São Paulc = Aeroportos de Congonhas e Viracopos



T
A
B
E
L
A

5

T
R
Á
F
E
G
O

I
N
T
E
R
N
A
C
I
O
N
A
L

D
A

Á
R
E
A

R
I
O
-
S
Ã
O

P
A
U
L
O

A
n
o

1
9
6
3

1
9
6
4

1
9
6
5

1
9
6
6

1
9
6
7

1
9
6
8

4

P
a
s
s
a
g
e
i
r
o

I
n
t
e
r
n
a
c
i
o
n
a
l

3
5
4
.
4
6
1

3
2
5
.
2
8
7

5
6
5
.
9
2
2

4
4
0
.
2
8
5

5
1
6
.
2
7
7

6
5
4
.
3
3
7

{

P
a
s
s
a
g
e
i
r
o

T
o
t
a
l

2
.
9
7
4
,
7
0
4

2
.
6
0
8
.
2
2
7

2
.
4
8
2
.
4
3
2

2
.
7
4
3
.
6
7
9

3
.
0
6
2
.
0
4
3

3
.
5
1
3
.
5
9
3

P
o
r
c
e
n
t
a
g
e
m

s
ç
b
r
e

0

T
o
t
a
l

d
o

T
r
a
f
e
g
o

1
1
,
9

1
2
,
4

1
4
,
7

1
6
,
0

1
6
,
9

1
9
,
1

F
o
n
t
e

d
o
s

d
a
d
o
s

b
r
u
t
o
s
:

D
A
C



TABELA 6

TRAFEGO AÉREO DE PASSAGEIROS

AEROPORTO DE SANÍOS DUMONT

Anos

1952

3

4

5

6

7

8

9

1960

1

2

3

4

5

6

7

1968

Passageiros

Embarcados e desembarcados

7I4.444

925.559 ,

906.34-9

841.429

1.023.350

1.138.679

1.400.545

1.365.833

1.455.991

1.274.847

1.360.956

1.175.597

985.995

957.329

988.542

l.j.03.040

1.125.136

índice

77.209

100.000

97.948 I

90.952

110.592

125.055

151.555

147.248

157.547

137.771

147.076

127.025

106.555

101.296

106.850

119.204

121.795

Fonte dos Dados - DAO



TABELA 7

t:JLfego aéreo de passageiros

aeroporto de comjonhas

Anos

1952

7.
y

4

5

6

7

8

9

1960

1

2

3

5

6

7

1968

Passageiros

Embarcados e desembarcados

823.835

990.092

1.025-997

990.657

1.187.827

1.278.505

1.359.567

•

1.417.225

1.562.845

1.292.698

1.322.241

1.202.140

1.039.695

988.162

1.065.841

1.182.333

1.313-332

índice

83.208

100.000

103.626

100.057

119.s71

129.130

137.317

143.141

157.848

130.563

133.547

121.417

105.010

99.805

107 651

119.416

133.321

Fonte dos Dados: DAO


